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Â³éñüêîâà àãðåñ³ÿ ç áîêó Ðîñ³¿ ïîñòàâèëà ðóáà ïèòàííÿ
ïðî ïåðåîçáðîºííÿ óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà. Öå ñòàëî
ïîòóæíèì ñòèìóëîì äëÿ ðîçâèòêó ïðîìèñëîâîñò³ ³
ñèãíàëîì äëÿ ï³äïðèºìñòâ â³ò÷èçíÿíîãî ÎÏÊ. Àäæå íà
ïåðåäîâ³é íåàáèÿê ÷åêàþòü íà ñó÷àñíó òà ÿê³ñíó çáðîþ
³ â³éñüêîâó òåõí³êó. À ïîòåíö³àë ó íàøî¿ îáîðîíêè º.
Ùî, çîêðåìà, çàñâ³ä÷èëà XIII ñïåö³àë³çîâàííà ì³æíà-
ðîäíà âèñòàâêà «Çáðîÿ ³ áåçïåêà», ùî â³äáóëàñÿ ó Êèºâ³
â æîâòí³ öüîãî ðîêó. «Â³éñüêî Óêðà¿íè» ïîñò³éíî ïðèä³-
ëÿº óâàãó ö³é òåì³. «Â³ò÷èçíÿí³ âèñòàâêè îçáðîºíü º ÷àñ-
òèíîþ çàõîä³â ùîäî êîìïëåêñíîãî ïåðåîçáðîºííÿ
Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè íà íîâ³ ñó÷àñí³ çðàçêè îçáðîºí-
íÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè – ç ìàêñèìàëüíèì âèêîðèñòàí-
íÿì ìîæëèâîñòåé â³ò÷èçíÿíîãî ÎÏÊ», – çàçíà÷èâ çàñ-
òóïíèê Ì³í³ñòðà îáîðîíè Óêðà¿íè ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
²ãîð Ïàâëîâñüêèé ó ðîçìîâ³ ç íàøèì êîðåñïîíäåíòîì. 
Ïðîïîíóºìî ³íòåðâ’þ ç ²ãîðåì Âàëåíòèíîâè÷åì òà
îãëÿä îñòàíí³õ íàïðàöþâàíü ï³äïðèºìñòâ, ùî âõîäÿòü
äî ñêëàäó Äåðæàâíîãî êîíöåðíó «Óêðîáîðîíïðîì» 

– Ïàíå ãåíåðàë, íàñàìïåðåä
õîò³ëîñÿ á çàïèòàòè ïðî îñíîâí³
íàïðÿìè ä³ÿëüíîñò³ Ì³íîáîðî-
íè ùîäî ïîñèëåííÿ îáîðîíî-
çäàòíîñò³ êðà¿íè ó â³éñüêîâî-
òåõí³÷íîìó ñåãìåíò³ ³ ïðî òå,
ÿêó ðîëü â³ä³ãðàþòü ó öüîìó
âèñòàâêè îçáðîºíü, çîêðåìà,
«Çáðîÿ òà áåçïåêà 2016»? 

– Õî÷ó â³äçíà÷èòè, ùî çà äîâî-
ë³ êîðîòêèé òåðì³í ó äåðæàâ³ çä³é-
ñíåíî ÷èìàëî çàõîä³â ùîäî ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ áîºçäàòíîñò³ Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè. Àëå â³äíîâèòè
(ñòâîðèòè) ä³ºâó ñèñòåìó, ÿêà á
ïîâíîþ ì³ðîþ äîçâîëÿëà âèêîíó-
âàòè âñ³ çàâäàííÿ ùîäî òåõí³÷íîãî
îñíàùåííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè,
º äîñèòü ñêëàäíîþ ïðîáëåìîþ.

Çà îö³íêàìè åêñïåðòíîãî ñåðå-
äîâèùà, óêðà¿íñüêèé ÎÏÊ ñïðî-
ìîæíèé âèðîáëÿòè çà çàìêíåíèì
öèêëîì íåçíà÷íèé â³äñîòîê
(áëèçüêî 3-5 %) çàãàëüíî¿ íîìåí-

СТРАТЕГІЯ ПЕР
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êëàòóðè ÎÂÒ äëÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè. Àëå é ó öèõ çðàçêàõ
âèñîêà ïèòîìà âàãà êîìïëåêòóþ-
÷èõ âèðîá³â, ìàòåð³àë³â ³ ñèðîâè-
íè âèðîáíèöòâà êðà¿í ÑÍÄ, çîêðå-
ìà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Äëÿ
ïîäîëàííÿ òàêîãî ñòàíó Óêðà¿íà
ìàº ïåðåâîäèòè â³äíîñèíè ³ç êðà-
¿íàìè ÑÍÄ ïåðåâàæíî ó äâîñòî-
ðîíí³é ôîðìàò. Ïîì³æ êðà¿í-÷ëå-
í³â ÑÍÄ îñíîâíèìè ïàðòíåðàìè
äëÿ íàñ çàëèøàþòüñÿ Àçåðáàéä-
æàí, Á³ëîðóñü ³ Êàçàõñòàí. Òàêîæ
íàì íåîáõ³äíî àêòèâ³çóâàòè çóñèë-
ëÿ ùîäî ïîøóêó íîâèõ çîâí³ø-
íüîïîë³òè÷íèõ ³ çîâí³øíüîåêîíî-
ì³÷íèõ ïàðòíåð³â ³ ñîþçíèê³â ó
ïåðñïåêòèâíèõ äëÿ Óêðà¿íè ðåã³î-
íàõ Áëèçüêîãî Ñõîäó, Ëàòèíñüêî¿
Àìåðèêè, Àôðèêè òà Àç³éñüêî-
Òèõîîêåàíñüêîãî ðåã³îíó. 

Äëÿ óñóíåííÿ öèõ ïåðåïîí
Ì³í³ñòåðñòâî îáîðîíè Óêðà¿íè,
ñï³ëüíî ç ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»
ñòâîðèëè êîíöåïö³þ òà ïðîãðàìó
³ìïîðòîçàì³ùåííÿ êîìïëåêòóþ-
÷èõ âèðîá³â, ìàòåð³àë³â ³ ñèðîâè-
íè äëÿ âèðîáíèöòâà â³ò÷èçíÿíî¿
ïðîäóêö³¿ â³éñüêîâîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ. 

Íå ìåíø âàæëèâ³ çàõîäè âæè-
âàþòüñÿ ùîäî ïîñèëåííÿ â³é-
ñüêîâî-òåõí³÷íîãî ñï³âðîá³òíè-
öòâà ç ³íøèìè êðà¿íàìè ñâ³òó ç
ìåòîþ çàêóï³âë³ àáî îòðèìàííÿ ó
âèãëÿä³ â³éñüêîâî-òåõí³÷íî¿ äîïî-
ìîãè íåîáõ³äíèõ äëÿ çàäîâîëåí-
íÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
ÎÂÒ àáî êîìïëåêòóþ÷èõ äî íèõ. Ó
öüîìó êîíòåêñò³ âèñòàâêà «Çáðîÿ
òà áåçïåêà» º ÷àñòèíîþ ñï³ëüíèõ
çàõîä³â ùîäî êîìïëåêñíîãî ïåðå-
îçáðîºííÿ Çáðîéíèõ Ñèë Óêðà¿íè
íîâèìè ñó÷àñíèìè çðàçêàìè ÎÂÒ
ç ìàêñèìàëüíèì âèêîðèñòàííÿì
ìîæëèâîñòåé â³ò÷èçíÿíîãî ÎÏÊ. Ó
âèñòàâö³ öüîãî ðîêó áðàëè ó÷àñòü
á³ëüøå 400 ï³äïðèºìñòâ ïðîìèñ-
ëîâîcò³ Óêðà¿íè òà 45 êîìïàí³é ³ç
12 ³íîçåìíèõ äåðæàâ. Âèñòàâêîâ³
çàõîäè â³äâ³äàëè â³éñüêîâ³ äåëå-

ãàö³¿ òàêèõ ³íîçåìíèõ êðà¿í, ÿê
Ðóìóí³ÿ, ²ñëàìñüêà ðåñïóáë³êà
Ïàêèñòàí, Îá’ºäíàí³ Àðàáñüê³ Åì³-
ðàòè, Äåðæàâà Êàòàð, Ëàòâ³éñüêà
Ðåñïóáë³êà, Ëèòîâñüêà Ðåñïóáë³-
êà, Áàõðåéí, à òàêîæ áëèçüêî 40
â³éñüêîâèõ àòàøå ³íîçåìíèõ êðà-
¿í, àêðåäèòîâàíèõ â Óêðà¿í³.

Ç áàãàòüìà ³íîçåìíèìè ïðåä-
ñòàâíèêàìè ïðîâåäåí³ çóñòð³÷³ ç
îáãîâîðåííÿì ïåðñïåêòèâ ðîç-
âèòêó ñï³âðîá³òíèöòâà ó â³éñüêî-
â³é òà îáîðîííî-ïðîìèñëîâ³é  ãà-
ëóçÿõ. 

– ßê³ â³äì³ííîñò³ íèí³øíüî¿
âèñòàâêè «Çáðîÿ òà áåçïåêà» ó
ïîð³âíÿíí³ ç 2015 ðîêîì? 

– Ó ïîïåðåäí³ ðîêè åêñïîçèö³¿
ìàëè äåùî ñïîíòàííèé, íåñèñòåì-
íèé õàðàêòåð, ïðåäñòàâëÿëèñÿ
çðàçêè òåõí³êè, ÿê³ ï³äïðèºìñòâà
ìîãëè âèãîòîâèòè íà òîé ÷àñ, à íå
ò³, ùî çàìîâëÿëèñÿ Ì³í³ñòåðñòâîì
îáîðîíè Óêðà¿íè. Íà ñòåíäàõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é, çîêðåìà
âîëîíòåðñüêèõ, âèñòàâëÿëèñÿ çðàç-
êè îçáðîºííÿ òà â³éñüêîâî¿ òåõí³-
êè, âêðàé íåîáõ³äíî¿ äëÿ Çáðîéíèõ
Ñèë Óêðà¿íè, àëå òåõí³÷íèé ð³âåíü
äåÿêèõ ç íèõ ïîòðåáóâàâ äîîïðà-
öþâàííÿ ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ ð³â-
íÿ îïåðàòèâíî-òàêòè÷íèõ âèìîã
Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè.

– Ùî º êëþ÷îâèì ó ä³þ÷³é
Äåðæàâí³é ïðîãðàì³ ðîçâèòêó
ÎÂÒ? 

– Ç ïî÷àòêîì ðåôîðìóâàííÿ
ñèñòåìè îáîðîííîãî ïëàíóâàí-
íÿ â Óêðà¿í³ ó 2015 ð. òà çàòâåð-
äæåííÿì Ñòðàòåã³¿ íàö³îíàëüíî¿
áåçïåêè, Âîºííî¿ äîêòðèíè, Êîí-
öåïö³¿ ðîçâèòêó ñåêòîðó áåçïåêè
³ îáîðîíè òà Ñòðàòåã³÷íîãî îáî-
ðîííîãî áþëåòåíÿ Óêðà¿íè ðîç-
ïî÷àâñÿ ïðîöåñ ðåîðãàí³çàö³¿
â³éñüêîâî¿ îðãàí³çàö³¿ äåðæàâè
ó ñåêòîð áåçïåêè ³ îáîðîíè. Çàâ-
äÿêè öüîìó ñåðåäíüîñòðîêîâà
ïðîãðàìà ðîçâèòêó ÎÂÒ çà ñâî¿-
ìè ö³ëÿìè òà çì³ñòîì ïåðåòâî-
ðèëàñÿ ó íàäâèäîâèé ì³æâ³äîì-
÷èé äîêóìåíò, ùî âèçíà÷èëî
íàäçâè÷àéíó àêòóàëüí³ñòü ñòâî-
ðåííÿ íîâî¿ ìåòîäîëîã³¿ ¿ ¿ ôîð-
ìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿. Çàòâåð-
äæåíà 30 áåðåçíÿ 2016 ð.
Äåðæàâíà ö³ëüîâà îáîðîííà
ïðîãðàìà ðîçâèòêó îçáðîºííÿ òà
â³éñüêîâî¿ òåõí³êè íà ïåð³îä äî
2020 ð. îá’ºäíàëà çàõîäè ç ðîç-
âèòêó ÎÂÒ òà îñíàùåííÿ íèìè
â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü Çáðîé-
íèõ Ñèë, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîí-
íî¿ ñëóæáè, Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿
òà ³íøèõ ñêëàäîâèõ ñèë îáîðîíè
Óêðà¿íè. 

ЕОЗБРОЄННЯ
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Ñïëàíîâàí³ íà ñåðåäíüîñòðî-
êîâó ïåðñïåêòèâó çàõîäè ç âèêî-
íàííÿ äîñë³äíî-êîíñòðóêòîðñü-
êèõ ðîá³ò ùîäî ñòâîðåííÿ íîâèõ
òà ìîäåðí³çàö³¿ íàÿâíèõ çðàçê³â
ÎÂÒ, à òàêîæ ïëàíè ùîäî çàêó-
ï³âë³ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ ¿õ çà ðîêà-
ìè ïðîãðàìíîãî ïåð³îäó, äîçâî-
ëÿþòü ï³äïðèºìñòâàì îáîðîí-
íî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó
Óêðà¿íè ðîçïî÷àòè ïðîöåñ ïëà-
íóâàííÿ ðîçâèòêó âëàñíèõ òåõíî-
ëîã³÷íèõ òà âèðîáíè÷èõ ïîòóæ-
íîñòåé. 

Çàòâåðäæåí³ íà äåðæàâíîìó
ð³âí³ ïåðñïåêòèâí³ ïëàíè ðîçâèò-
êó ñèñòåìè îçáðîºííÿ ñåêòîðó
áåçïåêè ³ îáîðîíè ó âèãëÿä³ ïðîã-
ðàìíîãî äîêóìåíòà, çàõîäè ÿêîãî

ï³äêð³ïëþþòüñÿ ô³íàíñîâèì ðå-
ñóðñîì ç áþäæåòó êðà¿íè, âèçíà-
÷àþòü ïåâíèé ð³âåíü ùîð³÷íîãî
äåðæàâíîãî îáîðîííîãî çàìîâ-
ëåííÿ ùîäî âèêîíàííÿ äîñë³äíî-
êîíñòðóêòîðñüêèõ ðîá³ò òà ñåð³é-
íîãî âèðîáíèöòâà ïîòð³áíî¿ íî-
ìåíêëàòóðè ÎÂÒ ó íåîáõ³äí³é
ê³ëüêîñò³.

Çàçíà÷åíå ó ñåðåäíüîñòðîêî-
â³é ïåðñïåêòèâ³ äîïîìàãàº âèçíà-
÷àòè ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó êîæíîãî
ï³äïðèºìñòâà, çàä³ÿíîãî ó âèêî-
íàíí³ äåðæàâíîãî îáîðîííîãî çà-
ìîâëåííÿ, îö³íèòè âëàñíèé ïî-
òåíö³àëüíèé ð³âåíü ìîæëèâèõ ³í-
íîâàö³éíèõ ð³øåíü ïðè ñòâîðåíí³
çðàçê³â ÎÂÒ òà ¿õíþ â³äïîâ³äí³ñòü
âèìîãàì äåðæàâè ùîäî ê³ëüê³ñ-
íî-ÿê³ñíèõ, åêîíîì³÷íèõ òà ÷àñî-
âèõ ïîêàçíèê³â.

Òîáòî ïðîãðàìà íà çàãàëüíî-
äåðæàâíîìó ð³âí³ âèñòóïàº ðó-
ø³éíîþ ñèëîþ ðîçâèòêó ÿê ï³ä-
ïðèºìñòâ ÎÏÊ, òàê ³ åêîíîì³êè
êðà¿íè â ö³ëîìó. Âîíà äîçâîëÿº ç
óðàõóâàííÿì ðåàëüíîãî åêîíî-
ì³÷íîãî óñòðîþ äåðæàâè òà ìîæ-
ëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ âèçíà÷èòè
³ ñïëàíóâàòè êîíêðåòí³ çàõîäè
ùîäî ðîçâèòêó ìàéæå âñ³õ ãàëó-
çåé åêîíîì³êè. 

– Äåðæàâíà ïðîãðàìà ðîç-
âèòêó îçáðîºíü º äîêóìåíòîì
ñåðåäíüîñòðîêîâîãî ïëàíóâàí-
íÿ. À ÿê³ çàõîäè ðåàë³çóº Ì³í-
îáîðîíè, àáè ñôîðìóâàòè îð³ºí-
òèðè íà ïîäàëüøó ïåðñïåêòèâó?

– Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ ÐÍÁÎ
Óêðà¿íè, ââåäåíîãî â ä³þ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, â Ì³í³ñòåð-
ñòâ³ îáîðîíè Óêðà¿íè âåäåòüñÿ
ðîáîòà ç ðîçðîáêè êîíöåïòóàëü-
íîãî äîêóìåíòà – Îñíîâí³ íàïðÿ-
ìè ðîçâèòêó îçáðîºííÿ òà â³é-
ñüêîâî¿ òåõí³êè íà äîâãîñòðîêîâó
ïåðñïåêòèâó. Ìåòîþ öüîãî äîêó-
ìåíòà º ôîðìóâàííÿ ö³ëåé, âèç-
íà÷åííÿ íàïðÿì³â ðîçâèòêó íàó-
êîâîãî, òåõíîëîã³÷íîãî, òåõí³÷íî-
ãî ïîòåíö³àëó äåðæàâè äëÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ïîòðåá Çáðîéíèõ Ñèë
òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü
Óêðà¿íè â ÎÂÒ ó äîâãîñòðîêîâ³é
ïåðñïåêòèâ³. Öåé äîêóìåíò º îñ-
íîâîþ ïëàíóâàííÿ òà âèêîíàííÿ
íà ñó÷àñíîìó åòàï³ çàâäàíü ³ çà-
õîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ çàáåçïå-
÷åííÿ ôîðìóâàííÿ òà óñï³øíî¿
ðåàë³çàö³¿ ìàéáóòí³õ ñåðåäíüî-
ñòðîêîâèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó ÎÂÒ
òà ÎÏÊ â ìåæàõ íàì³÷åíèõ äîâ-
ãîñòðîêîâèõ ö³ëåé. 

Ðåàë³çàö³ÿ Îñíîâíèõ íàïðÿì³â
ðîçâèòêó ÎÂÒ, ïî-ïåðøå, äîçâî-
ëèòü ï³äâèùèòè åôåêòèâí³ñòü
ôîðìóâàííÿ, ðåàë³çàö³¿ òà óçãîä-
æåíîñò³ ñåðåäíüîñòðîêîâèõ äåð-
æàâíèõ ïðîãðàì ðîçâèòêó Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè, ÎÂÒ òà ÎÏÊ, à
ïî-äðóãå, çàáåçïå÷èòü ñòâîðåííÿ
â äåðæàâ³ íàóêîâî-òåõí³÷íîãî òà
òåõíîëîã³÷íîãî äîðîáêó äëÿ ðîç-
ðîáëåííÿ çðàçê³â (êîìïëåêñ³â,
ñèñòåì) ÎÂÒ ç óðàõóâàííÿì ïðî-
ãíîçîâàíèõ ïîòðåá Çáðîéíèõ Ñèë
òà ³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü
Óêðà¿íè.



«Мисливець» – таку назву отримала
модернізована версія БМП�1УМД. Фа�
хівці ДП «Житомирський бронетанковий
завод» продемонстрували можливості
передової цифрової системи управління
вогнем, встановленої на цю бойову ма�
шину. Вона здатна в автоматичному ре�
жимі розпізнавати та відслідковувати цілі
та є одним із елементів створення робо�
тизованих бойових модулів. Завдяки їй
«Мисливець» може бути не тільки засо�
бом транспортування та вогневої під�
тримки підрозділів, а й автономною бойо�
вою одиницею із дистанційним керуван�
ням. Сам «Мисливець» оснащений ні�
мецьким двигуном, сучасним бойовим
модулем із гарматно�ракетним озброєн�
ням та комплексом зниження помітності.

– Використання роботизованих бойо�
вих модулів дає багато переваг. Наприк�
лад, значно скорочується час відкриття
вогню. Завдяки дистанційному керуванню

оператор може знаходитись у глибині по�
зицій, поки бойовий модуль у цілодобово�
му режимі мониторить рубіж оборони, –
прокоментував Олексій Бабіч, директор
ДП «Житомирський бронетанковий за�
вод».

На початку грудня на військовому
полігоні в Чернігівській області з можли�
востями української бронетехніки ознайо�
мився керівний склад Ради національної
безпеки і оборони, Міністерства оборони
та Збройних Сил України.

Разом з «Мисливцем» показав що
може, і безпілотний тактичний багатоці�
льовий транспортний засіб «Фантом» від
ДП «Спецтехноекспорт».

А це великий спектр завдань. Така
техніка може доставляти боєкомплекти
та вантажі через зони, які знаходяться
під загрозою обстрілу противника або в
зоні ризику замінування, безпечно і

швидко евакуйовувати поранених з поля
бою. Окрім того, встановлення на «Фан�
том» протитанкового ракетного комплек�
су дозволяє отримати малопомітний, мо�
більний та ефективний засіб знищення
броньованої техніки противника.

– Цифрові технології розпізнавання
цілей у поєднані із сучасним прицільним
комплексом дозволяють «Фантому» вес�
ти точний вогонь в будь�яких умовах, що
є гарантією успішного виконання бойових
завдань», – прокоментував результати
випробувань «Фантому» керівник ДП
«Спецтехноекспорт» Павло Барбул.

Паралельно зі створенням сучасної
зброї на підприємствах «Укроборонпро�
му» триває процес виконання державно�
го оборонного замовлення.

Так ДП «Завод точної механіки» до�
строково поставив ЗС України більше
двох сотен гармат ЗТМ1 та ЗТМ2. А КБ
«Артилерійське озброєння» успішно ви�

конало випробування завершальної
2016 року партії мінометів калібру
82�мм КБА�48М1. 

– У відповідності до програми вій�

ськової прийомки кожен з мінометів
КБА�48М1 здійснив контрольний настріл
всіма видами зарядів. Українське військо
має отримати надійне та точне озброєн�
ня, яке відповідає вимогам сучасної
війни, – заявив генеральний директор
КБ «Артиллерийского озброєння» Вадим
Штепенко.

Під час вогневих випробувань на по�
лігоні «Дівички» представники Міноборо�
ни відзначили повну відповідність зброї
заявленим тактико�технічним характе�
ристикам.

Ще одна новина – бойовий модуль
«Вій» для легкої бронетехніки. Його роз�
робила ДП «Київський бронетанковий
завод», що значно посилює вогневу міць
таких машин. 

– «Вій» виготовлено з вітчизняних ком�
плектуючих. Він є яскравим прикладом ко�
операції державних та приватних підпри�
ємств», – зазначив Генеральний директор
ДК «Укроборонпром» Роман Романов. 

«Вій» призначений для ураження на
дальності до 2 кілометрів живої сили
противника, транспортних засобів, на�
земних об’єктів, а також повітряних цілей
на висотах до 1000 метрів. Завдяки ви�
користанню сучасних електронних сис�
тем робота модуля здійснюється дистан�
ційно, з можливістю використання сучас�
них тепловізійних прицілів.

Родзинкою «Вія» є 23�мм гармати
ГШ�23, що мають високий темп стрільби
у 3000 пострілів за хвилину, тобто у во�
рога за одну секунду вилітає 50 снарядів.

Саме така висока скорострільність,
у поєднанні з можливістю встановлення
на чотириколісну техніку, роблять «Вій»
потужною та універсальною зброєю, вва�
жає  головний розробник нового бойово�
го модуля Андрій Палєхін.

В’ячеслав ПЕТРОВСЬКИЙ
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Своїм двометровим 
зростом і статурою він 
нагадує відомих аме-
риканських баскетбо-
лістів Блейка Гріффіна, 
Кобі Браянта, Леброна 
Джеймса… Та, на від-
міну від грізних фор-
вардів, котрі до того, як 
стати «баскетбольними 
богами» для заокеан-
ської публіки, роками 
відточували філігранні 
«слем-данки» на спор-
тивних майданчиках, 
Владислав Циба об-
рав благородну про-
фесію захисника Укра-
їни й у зовсім юному 
віці потрапив на війну. 
Корінний донбасівець 
понад три місяці захи-
щав авдіївську промзо-
ну, протистояв навалі 
російських окупантів, 
був поранений. Попри 
всі труднощі, через 
які довелося пройти, 
східна війна стала для 
українського офіцера-
десантника справж-
ньою школою життя…
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27 лютого 2016 року – особли-
во пам’ятна для Владислава дата, 
бо того дня він став офіцером. Ви-
пускник аеромобільного факуль-
тету Одеської військової академії 
отримав призначення на посаду 
командира взводу у 90-й баталь-
йон 81-ї окремої аеромобільної 
бригади – однієї з найбоєздатні-
ших у зоні АТО. Перші дні в ново-
му колективі для молодого офі-
цера виявилися нелегкими. Його 
підлеглі – бійці четвертої, п’ятої 
та шостої хвиль мобілізації – за 
віком годилися Владу в батьки. 
Всі учасники бойових дій. Кожен 
пройшов не одну гарячу точку на 
Донбасі. Тож молодий офіцер «не 
рубав шаблею» і не послугову-
вався безглуздою приказкою: «Я 
начальник – ти дурень!» Він бу-
дував стосунки на взаємоповазі. 
Поступово заживав авторитет. А 
в березні 2016-го вперше поїхав у 
район проведення антитерорис-
тичної операції.

Як тут не згадати слова із кни-
ги «Взвод, приготуватись до ата-
ки!..» письменника Сергія Міхієн-
кова: «Вони, лейтенанти, завжди 
були наймолодшими солдатами 
у списку взводів і рот. Їх не балу-
вали нагородами. І коли щось не 
могли виконати бійці, приклад по-
давали взводні лейтенанти…».

– Авдіївська промислова зона, 
відвойована в бойовиків, на той 
час стала найгарячішим місцем 
фронту. Ми прибули в Авдіївку в 
складі ротної тактичної групи, яка 
налічувала понад 150 військово-
службовців, – згадує десантник. 
– Звісно, хвилювалися. Адже яки-
хось двадцять днів тому я сидів за 
курсантською партою, а тут – вже 
на самісінькій передовій. Бути вій-
ськовим командиром – це дуже 

велика відповідальність, адже 
йшлося про життя людей. Усві-
домлював, що й сам можу не по-
вернутися звідти живим. 

За словами Владислава, «пром-
ку» недарма назвали другим до-
нецьким аеропортом. Про те, що 
ворог не шкодував снарядів, свід-
чили розбиті бетонні будівлі та 
зрешечені металеві конструкції. 
Акустика від зруйнованої інфра-
структури відбивала напружену 
атмосферу. Кожну секунду лупа-
ли вибухи. Навіть автоматна чер-
га десь поряд змушувала пере-
ходити на біг. Противник стояв на 
відстані до 100-150 метрів, тому 
регулярно велися справжні бої.

Взвод Циби зайняв оборону 
на позиції під назвою «Підко-
ва». Звідти десантники тримали 

ВЛАДЕ…»
«ПРИЙМАЙ РОТУ,
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під вогневим контролем стра-
тегічно важливу для терористів 
транспортну артерію Донецьк-
Горлівка. Усі спроби бойовиків ви-
бити «крилатих піхотинців» із цієї 
ділянки фронту закінчувалися для 
них поразкою. Нашим хлопцям 
доводилося ховатися в укриття, 
відстрілюватися, вести спостере-
ження та знову чекати підступних 
атак бойовиків і найманців. Однак 
вони витримали шалені обстріли, 
дуже швидко звикли до обстрілів, 

гранатометів. Все відбулося мит-
тєво. Один снаряд пролетів над 
головою Владислава, другий – 
влучив у бетонну опору та розі-
рвався поряд з офіцером.

– Це був звичайний день з об-
стрілами, напруженістю та при-
хованим страхом. Реальна загро-
за існувала завжди, бо невідомо, 
що може прилетіти з ворожого 
боку. Бойовики вкотре відкрили 
вогонь. Ми відповіли і почали ви-
бивати їх з тих місць. Я керував 
операцією. – згадує епізод бою 
лейтенант Циба. – Хвилин трид-
цять знадобилося, щоб зачистити 
«сепарів». Я ще підбадьорив хлоп-
ців: «Молодці. Чудова робота!». І 
тут… «бах» – постріл. Потім - дру-
гий… Одразу не усвідомив, що від-
бувається. Згодом побачив кров. 
Осколки від гранати пошкодили 
руку, оніміли пальці, отримав 
контузію. Лікувався в польовому 
шпиталі у Красноармійську, потім 
– у Дніпрі. Цей гіркий спогад і досі 
крає душу…

Коли одужав і загоїлися рани, 
лейтенант Владислав Циба повер-
нувся у стрій. Авдіївську промис-
лову зону разом зі своїм взводом 
він захищав іще двічі. Але туди 
взводний повернувся уже зовсім 
іншою людиною: це був змужні-
лий, зосереджений, сильний тілом 
і духом командир. Його взвод, як і 
весь 90-й батальйон, показав на-
справді, як потрібно захищати ко-
жен клаптик рідної землі. 

…У травні і на початку червня 
противник помітно посилив ін-
тенсивність вогню. Штурмували 
танками, гатили із заборонених 

на ходу навчалися воювати і бити 
ворога. 

Сутички з оскаженілими при-
хильниками «руського міру» в 
середині березня 2016 року наза-
вжди відклалися в пам’яті взвод-
ного Циби. Владислав та його 
воїни щоденно протистояли теро-
ристам, які практично безперерв-
но вели вогонь зі сторони поки-
нутого гуртожитку – будівлі, що 
слугувала своєрідним орієнтиром 
для наших хлопців. Часто вони 
допомагали побратимам із сусід-
нього поста «Грузин» та разом пе-
рехресним вогнем «кошмарили» 
лютого ворога й знищували його 
та техніку. 

А цей героїчний вчинок увій-
шов до історії їхньої ротної так-
тичної групи 90-го батальйону. 

Якось хлопці одного з підроз-
ділів роти, які закріпилися за 

кілометр від «Підкови», цілу ніч 
вели інтенсивний бій із російсько-
терористичними військами. Бо-
йовики намагалися взяти наших 
захисників в облогу, проте марно. 
Однак, коли бойовики кинули на 
захоплення тієї позиції всі свої 
наявні сили, сержант запросив 
допомогу: 

 – Ще кілька атак – і ми буде-
мо в оточенні. Сили нерівні. «Се-
парів» більше, сунуть, наче орда, 
і вже практично під носом у нас! 
Прошу брати, допомогу! – гукав 
боєць на іншому кінці рації. 

Командування, яке знаходило-
ся на спостережному пункті, до-
повідь прийняло. Офіцери стиска-
ли кулаки. Кожен викурив не одну 
сигарету. «Чи живі?» – крутилася 
думка. Коли визрів план порятун-
ку, на допомогу воїнам, що опи-
нилися під мінометним «дощем», 
кинувся особисто командир 3-ї 
роти Василь Янюк з двома офі-
церами. Військовослужбовці по-
тайки дісталися хлопців, оцінили 
обстановку і доповіли інформа-
цію про маневри «деенерівців». 
Завдяки вмілій вогневій операції 
десантники не допустили про-
риву терористів. Ротний замисел 
«спрацював» блискавично.

– Бійці, які спішили на допо-
могу, коли наблизилися до пере-
дової групи, відкрили гранато-
метний і кулеметний вогонь по 
противнику. Це стало для окупан-
тів неприємним сюрпризом. Теро-
ристи почали панічно відступати 
і втратили між собою взаємодію. 
Дана ділянка «промки» залиши-
лася під українським контролем. 
Тоді всі офіцери, включаючи й 
командування нашого батальйо-
ну, завдання виконали успішно, – 
згадує десантник.

…Ввечері 13 травня під час 
одного з ворожих обстрілів Вла-
дислава було поранено. Тієї миті 
він знаходився на «Підкові» й ке-
рував своїми кулеметниками, які 
вправно знищували вогневі «гніз-
да» терористів. Раптом зі сторони 
проросійських бандитів по нашо-
му командному пункті пролунали 
постріли із ручних протитанкових 
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під вогневим контролем стра-
тегічно важливу для терористів
транспортну артерію Донецьк-
Горлівка. Усі спроби бойовиків ви-
бити «крилатих піхотинців» із цієї 
ділянки фронту закінчувалися для
них поразкою. Нашим хлопцям
доводилося ховатися в укриття

гранатометів. Все відбулося м
тєво. Один снаряд пролетів н
головою Владислава, другий 
влучив у бетонну опору та ро
рвався поряд з офіцером.

кілометр від «Підкови», цілу ніч
вели інтенсивний бій із російсько-
терористичними військами. Бо-
йовики намагалися взяти наших
захисників в облогу, проте марно.
Однак, коли бойовики кинули на
захоплення тієї позиції всі свої 
наявні сили, сержант запросив
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152-міліметрових самохідок й 
120-міліметрових мінометів. Бо-
йовики вже неприкрито порушу-
вали Мінські домовленості. Через 
їхні обстріли на спостережні по-
сти не могли добратися працівни-
ки місії ОБСЄ. 

– Активні бої припадали на 
другу половину дня та ніч. Теро-
ристи занавали великих втрат. 
Вони не вміли воювати. Доходило 
й до казусів, бо «сепари» вбивали 
навіть своїх поплічників. Ті кри-
чать: «Дибіли, в нас «двохсоті», 
закінчуйте стріляти, поки ви нас 
тут усіх не повбивали! Краще по 
«украх» влупіть!». Втім регулярно 
«нахапають» від наших і просять 
перемир’я, яке згодом самі ж під-
ступно порушують. Складалося 
враження, що не знає так звана 
еліта армії «ДНР» відомої поговір-
ки: «Противника треба поважати! 
– розповів офіцер.

…16 червня в десантників 81-ї 
аеромобільної бригади відбулася 

ротація. 90-й батальйон повер-
нувся в пункт постійної дислока-
ції. На «промці» хлопців змінили 
побратими із 122-го аеромобіль-
ного. За успішно виконані завдан-
ня Владислав Циба отримав по-
дяку від командування частини. 
Адже за три ротації в найгарячі-
шій точці АТО  усі його підлеглі по-
вернулися живими. За свої заслу-
ги отримав волонтерську медаль 
«Авдіївка. Промзона. Стояли на 
смерть» та почесний нагрудний 
знак спілки ветеранів ВДВ України 
«Десантна доблесть». Згодом та-
лановитого офіцера призначили 
командиром роти.

– Мене викликав до себе ко-
мандир бригади полковник Євген 
Мойсюк і подякував за службу. 
Він сказав: «Владе, приймай роту! 
Знаю, що ти готовий керувати та-
ким підрозділом. Впораєшся!» 
Відповів коротко: «Слухаюсь!» 
Так став ротним і довіру нашого 
легендарного комбрига не маю 
права втратити. Приємно, що 
командування позитивно оці-
нило мою роботу, – усміхається 
десантник. 

…Владислав Циба родом із 
донбаського містечка Мирно-
град – колишнього Димитрова, 
що за п’ятнадцять кілометрів від 
найближчої залізничної станції 
– Покровськ (Красноармійськ). 
Там мешкають його батьки, які 
пишаються сином – справжнім 
воїном.  Офіцер зізнався, що для 
нього – корінного уродженця 
Донбасу і захисника Вітчизни 
повернення мирного життя на 
тимчасово окуповані території 

України є одним з головних за-
вдань. Він впевнений, що це 
лише питання часу.

– Я завжди ставлю за приклад 
свій рідний Мирноград, який за-
вжди був українським. Навіть під 
час «кривавої весни» 2014 року, 
коли сепаратистські групи захо-
плювали адміністративні будівлі, 
створювали блокпости та розгу-
лювали Слов’янськом, Краматор-
ськом і Костянтинівкою, в Мирно-
граді майорів синьо-жовтий стяг і 
відбувалися проукраїнські патріо-
тичні зібрання. Одягнувши бла-
китний берет, я не один раз гордо 
проходив вулицями міста і не чув 
жодного лихого слова у свій бік. 
Коли випадає можливість, наві-
дуюся до своїх батьків, рідних, 
друзів і нічого не боюся, адже 
це – моя рідна українська земля. 
Вірю, що вже незабаром настане 
час, коли до людей, які прожива-
ють на тій стороні, прийде про-
зріння, – переконаний офіцер.

…Свою місію в зоні АТО відваж-
ний десантник виконав із честю. 
Він ніколи не ховався за спини 
солдатів, а навпаки – був у вирі 
подій поруч із підлеглими в око-
пах, у бліндажах і на постах. Ко-
мандував, радив і підтримував 
своїх хлопців у важкі хвилини ін-
тенсивних обстрілів. Попри моло-
дий вік, Владислав Циба виявився 
справжнім героєм і командиром, 
яким може пишатися Українська 
армія!

Олег СУШИНСЬКИЙ
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ДВАДЦЯТИРІЧНИЙДВАДЦЯТИРІЧНИЙ  
КОМАНДИР

У той час, коли його однолітки вчилися 
у виші чи робили перші спроби 

знайти себе в цивільному житті, 
Петро Мазярчук вже воював на 

захопленому терористами Донбасі.  
У свої молоді роки він став 

командиром штурмового взводу, 
командиром, якому довіряли та 

за яким без вагань ішли навіть вдвічі 
старші за нього бійці.  Адже бачили 

його завзяття, знали,  що не підведе, 
не залишить у біді

Кожна бойова операція для 
сержанта Мазярчука була осо-
бливою. На рахунку його під-
розділу безліч вдалих маневрів, 
чимало визволених від ворога 
населених пунктів. Коли йшли 
на штурм чи зачистку, завжди 
мав перед очима героїчний 
приклад старших офіцерів – 
вони були взірцем для нього, а 
він – для своїх підлеглих. 

Приказка «Воїнами не на-
роджуються, воїнами стають» 
– не про Петра. Він змалечку 
прагнув бути військовим. Не 
полишив війська ні тоді, коли 
отримував «копійки» на першій 
своїй посаді контрактника, ні 
тоді, коли армію охопила широ-
комасштабна реформа «опти-
мізації», а в його штурмовому 
взводі залишилося п’ятеро бій-
ців. Він не йшов з армії, бо знав 
– така робота до снаги лише 
справжнім чоловікам і про неї 
ще згадають. 

На жаль, чекати довго не до-
велося. З перших же днів подій 
на Сході України Петро зі своїми 
побратимами з 95-ї окремої ае-
ромобільної бригади рушив на 

захист Батьківщини. Вони їхали 
на охоплений полум’ям Донбас, 
і їх благословляла вся Україна. 
Тоді відчув неймовірну гордість, 
що він воїн. 

– Саме в такі моменти розу-
мієш: на тебе покладена осо-
блива місія. На постах ДАІ, у 
Вінницькій та Миколаївській об-
ластях, колону зупиняли люди. 
Вони без зайвих слів клали на 
БТРи коробки та мішки з про-
дуктами, а хтось просто стояв з 
очима, переповненими слізьми. 
Якось дорогою сталася механіч-
на поломка. Зупинилися та по-
чали лагодити. Під’їхав чоловік 
на машині й запитав, чим може 
допомогти. Ми відповіли, що 
самі впораємося. Поки ремон-
тувалися, він привіз нам з ма-
газину печива та води і сказав: 
«Тримайтеся, хлопці», – згадує 
Петро березневі події 2014-го.

Здавалося б, невеличка ува-
га, але тоді для бійців вона мала 
величезне значення. У їхню сві-
домість міцно входило: їм є кого 
захищати, вони не скоряться.

Кардинально інша ситуація їх 
чекала на Донбасі. Петро каже, 

що коли їхали на ту чи іншу опе-
рацію, то вздовж дороги поміча-
ли людей, які дивилися на них 
хижими поглядами, а по губах, 
навіть без сурдоперекладача, 
можна було прочитати «фашис-
ти». Він не звертав на них уваги 
і розповідав, що любить свою 
роботу, знав, що за ним україн-
ський народ, і одурені росій-
ською пропагандою люди йому 
не зможуть стати на заваді.  

Він добре розумів, що на війні 
легко не буває. І як тільки йшли 
в атаку чи розпочинався вогонь, 
давався взнаки його армійський 
гарт:

– Коли ти бачиш, як підбитий 
БТР здіймається на 3 метри в по-
вітря, в нього відлітає башта, а 
кожен сантиметр незахищено-
го простору насичується смер-
тельною небезпекою, то в такі 
миті страху не відчуваєш. Тобою 
керують інстинкти воїна: зайві 
думки відсутні, ти чітко робиш 
те, що маєш робити, не боїшся, 
що тебе поранить чи вб’є. Це та-
кий собі холодний розрахунок 
куди стріляти, куди перебігти і 
як залишитися живим. Тоді при-
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нецькому аеропорту, проводити 
зачистки поблизу Дебальцевого 
та багато-багато іншого. Але зга-
дує він про це неохоче. 

– Найважче бачити, коли 
гине боєць. А в бою не важко. 
Ти просто  робиш свою роботу. 
Якщо ти не можеш чогось вико-
нати, тобі там не місце, – каже 
захисник України. 

В зоні АТО командир від-
ділення десантно-штурмової 
роти десантно-штурмового ба-
тальйону 95-ї бригади Петро 
Мазярчук чесно виконував свій 
обов’язок – визволяв рідну 
землю від окупантів. І, може, 
й добре, що в одному з боїв на 
Донбасі він втратив свій шо-
лом із написом «Я відпущу грі-
хи твої». Війна забрала своє. І 
хоча залишила на серці воїна 
багато шрамів, але й навчила 
по-справжньому цінувати люд-
ське життя та плече товариша. 
Вириваючи рідну Україну із лап 
російських окупантів, Петро Ма-
зярчук та його бойові побрати-
ми, мріяли про ї ї прекрасне і 
щасливе мирне майбутнє, а свої 
мрії втілювати вони вміють! 

Галина ЖОЛТІКОВА 

Петро Мазярчук: «Саме в такі 
моменти розумієш: на тебе 
покладена особлива місія»

РПГ додолу і вигукнув: «Їдьмо»,  
бо за мить вони могли назавжди 
залишитися на цьому місці. Дощ 
перетворив дорогу на суцільну 
багнюку, але БТР пройшов, виво-
зячи поранених. Тільки-но хлопці 
встигли відійти, блокпост почала 
обстрілювати артилерія. 

Бійці ніколи не підводили сво-
го взводного. Командир завжди 
був із ними поруч і виконував 
ту ж роботу, що й вони. Ходив на 
чергування, спав при 25-градус-
ному морозі  в напівзруйнова-
них будівлях, а коли комусь було 
скрутно, підбадьорював і ніколи 
не подавав вигляду, що йому та-
кож складно. У найнебезпечніші 
моменти міг усміхнутися, а під 
час зачистки території гукну-
ти підлеглому: «Малий, побігли! 
Скільки треба буде, стільки і бу-
демо бігти, я з тобою!» Навіть 
тоді, коли дістав контузію, відмо-
вився їх полишати на полі бою:

– Хлопці контужені ідуть 
далі, а я буду сидіти у шпиталі? 
Ми постійно штурмували по-
зиції. Перший рік протистояння 
був насиченим та важким. 

На його долю випало побува-
ти в оточеному терористами До-

гадуєш все те, чого вчили. Це вже 
потім, після бою, з’являються по-
чуття і розуміння, що ти міг звід-
ти не вийти. Таким запам’ятався 
йому перший танковий бій на 
славнозвісному першому блок-
посту поблизу Слов’янська, що 
отримав назву  «Рибгосп».

Проти російських танків, які, 
звичайно, не мали знаків розріз-
нення, у наших оборонців блок-
пости були 4 БТРи, ПТУРи та осо-
биста зброя. Зупинити стрімкий 
наступ ворожих танків українські 
бійці за таких умов не могли.

– Ми відступили, бо інших 
шансів залишитися живими не 
мали. По нас ще вели вогонь з 
танка та БТРа з дамби, а від лісу 
– з двох БМД.  Наші два БТРи за-
горілися, серед бійців були вбиті 
та поранені. Вісім гранат із РПГ 
по ворожій броні випустили – 
танк зайнявся, видно було, що 
його екіпаж контузило. А за ним 
другий вивернув прямим ходом 
на нас, – розповідає сержант 
Мазярчук.

Командир роти біг своїми по-
зиціями та кричав взводним: «Від-
ходимо!»  Минуло два роки, а той 
момент Петро згадує, як зйомку 
якогось жахливого фільму:

– Все вибухало, всюди дим, 
гар, а він виходив радіозв’язком 
на нашу артилерію, яка тоді сто-
яла на Карачуні й кричав у слу-
хавку: «Давай вогонь по моїх по-
зиціях!»

Бійці швидко полишали огор-
нутий полум’ям блокпост. Остан-
німи відходили командири, з 
ними і Петро Мазярчук. Та від-
важний сержант вирішив заки-
нути в єдиний вцілілий БТР руч-
ний протитанковий гранатомет. 
Всі йому кричали, щоб тікав. Але 
боєць затявся. Та лише зробив 
рух, щоби взяти до рук зброю, як 
розпочався масований обстріл. 
Поруч по броні вдарив снаряд з 
ворожого танка, а за кілька мілі-
метрів від ноги пролетіла куля. 
Цей момент запам’ятав наза-
вжди, бо секунди розтяглися в 
часі, наче у сповільненому кіно – 
він зміг її побачити. Петро кинув 
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...Тридцятирічний Сергій ро-
дом із Луганщини і звільнення 
від бандитів Донбасу для ньо-
го є справою честі. Закінчивши 
2006-го року Харківський інститут 
танкових військ, залишився слу-
жити у батальйоні забезпечення 
навчального процесу.

Можливо, про службу в об-
ласному центрі та перспективу 
в майбутньому стати військовим 
викладачем  мріють багато вій-
ськовослужбовців. Та Сергію не 
вистачало справжньої бойової 
роботи. Тому після семи років 
служби в Харкові він перевівся 
до Чугуївського гарнізону і почав 
командувати танковим взводом 
окремої механізованої бригади.

Із початком російської окупа-
ції на Донбасі офіцер буквально 
засипав командування рапорта-
ми з проханням направити його 
до зони АТО. Та на той час військо-

ва частина виконувала не менш 
важливе завдання з прикриття 
державного кордону. Тож кожен 
«багнет» був на особливому ра-
хунку.

Восени 2014-го Сергію таки вда-
лося потрапити до складу одного з 
танкових підрозділів, що направ-
лявся у Донецьку область. Після 
декількох місяців перебування 
біля Артемівська, у січні 2015-го 
він разом зі своїм взводом при-
був на підсилення підрозділів 80-ї 
окремої аеромобільної бригади, 
яка прикривала Дебальцеве.  

– Незламний бойових дух 
львівських десантників швидко 
передався всім моїм необстрі-
ляним підлеглим. Тому за кілька 
хвилин по прибутті на позицію, 
ми вже направили гармати у бік 
ворожої бронетехніки, – розповів 
офіцер-танкіст.

Утім сидіти на одному місці  

Каплі не довелося. Старші коман-
дири перекидали його взвод май-
же по всьому Дебальцівському 
плацдарму.

ВЗВОД КАПЛІ
Його танковий взвод кидали на під-
силення по всьому плацдарму. Тра-
плялося, що проти трьох українських 
танків виходило до восьми ворожих 
бронемашин. Дошкуляли і сильні 
морози. Проте труднощів наші хлоп-
ці не помічали. Високий бойовий 
ритм не дозволяв розслаблятися, а 
від фізичної втоми не залишалось і 
сліду, коли чергове бойове завдання 
завершувалося перемогою.
Два тижні своєї служби біля 
Дебальцевого на початку 2015 року 
Сергій Капля, нині командир другої 
танкової роти танкового баталь-
йону 92-ї окремої механізованої 
бригади, не забуде ніколи. Чимало 
випробувань тоді лягло на його 
молоді плечі та загартувало як 
бойового офіцера

АДРЕСИ МУЖНОСТІ
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Іноді офіцер командував змі-
шаним танковим підрозділом, 
де був тільки один його екіпаж, 
решту становили воїни інших 
бригад. Бувало, що доводилося 
стрибати по танках під кулями і 
особисто ремонтувати системи 
наведення. Коли ж на початку лю-
того ворог цілеспрямовано взявся 
за окупацію Дебальцевого, стало 
зовсім гаряче. Російські найман-
ці тоді вдвічі-втричі переважали 
числом і технікою. 

– Тепер уже неможливо точ-
но підрахувати, скільки танків чи 
бронетранспортерів знищили мої 
підлеглі і скільки вивели з ладу. 
Шквальний вогонь наших воїнів 
виливався єдиним потоком на во-
рогів. Результати ж моїх особис-
тих пострілів: три танки терорис-
тів точно перетворилися на купу 
металу, ще декілька бронемашин 
було підбито, – зауважує Капля.

Саме в той період свого життя 
офіцер вперше відчув внутрішню 
порожнечу через втрату товари-
шів, з якими пліч-о-пліч стояв у 
бою. Військовослужбовці з різних 
підрозділів, яких він знав лише на 
ім’я чи за позивним, поклали своє 
життя на околицях Дебальцево-
го. Чимало знайомих десантників 
було покалічено та поранено. З де-
якими з них він потім зустрічався 
в харківському госпіталі, а з кимсь 
і нині листується.

Під час одного з боїв 2 лютого 
2015 року біля самої «горловини» 

двох танків. Доводилося особисто 
ставити завдання і замерзлими 
пальцями працювати з прилада-
ми. У наступ проти наших бійців 
тоді пішла російсько-терористич-
на мотопіхотна рота, посилена 
трьома танками Т-72.

У розпал денного бою Сергій 
Капля, стрибнувши у башту свого 
танка,  зламав передпліччя лівої 
руки. Але помітив він це лише піз-
но ввечері, коли зняв бушлат та 
був оглянутий медиком.

– Увесь той день я працював, 
як заведений. Пекельний біль я 
тоді відчув, але розбиратися із ру-
кою просто не було часу. Бандити 
дуже хотіли оточити угруповання 
сил АТО, тож від наших дій зале-
жали долі тисяч українських ге-
роїв. Ми це добре розуміли. Тому 
в боях вижимали із себе все мож-
ливе і неможливе, – розповів вій-
ськовослужбовець Збройних Сил.

Після надання меддопомоги 
Сергія хотіли відправити у тил до 
Артемівської районної лікарні. Та 

Дебальцівського напрям-
ку Сергій через тимчасо-
ву втрату зв’язку перемі-
щувався між позиціями 

молодий офіцер катего-
рично відмовився зали-
шати підлеглих. Тільки 
під кінець наступного 
дня, коли прибула йому 
заміна, травмований по-
годився на евакуацію.

Після місяця лікування Сергій 
Капля у березні 2015-го повер-
нувся до розташування військової 
частини, а вже у квітні виконував 
бойові завдання на рідній Луган-
щині. Відтоді він із підлеглими не 
полишають найсхідніший напря-
мок зони АТО.

У його житті трапилося чима-
ло доленосних подій і важких ви-
пробувань. Та ті два тижні участі 
у боях біля Дебальцевого стали 
своєрідним іспитом на мужність, 
який він успішно склав.

У серпні 2015 року Указом Пре-
зидента України за героїзм і само-
відданість, проявлені у боях на 
Донеччині, танкіста нагороджено 
орденом Богдана Хмельницького 
ІІІ ступеня. Цю звістку він отримав 
просто під час чергового бою біля 
міста Щастя. Радіозв’язком про це 
повідомив сам командир бригади 
полковник Віктор Ніколюк.

Службовими успіхами офіцера 
у Харкові пишаються його дру-
жина Олена та маленькі донечки 
Альбіна й Валерія. Заради них, 
найдорожчих та найкращих у сві-
ті, він здатний витримати ще хоч 
двадцять військових операцій і, як 
обіцяв дітям, повернутися живим      
додому.

Капітан Сергій Капля твердо ві-
рить у перемогу над російськими 
терористами і відновлення миру 
на українському Донбасі. 

Дмитро ГОРБУНОВ

– Бандити дуже хотіли оточити угруповання 
сил АТО, тож від наших дій залежали долі тисяч 

українських героїв. Ми це добре розуміли. Тому в 
боях вижимали із себе все можливе і неможливе
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Спекотний липень 2015-го. 
Російські окупанти п’ятий 
день поспіль обстрілюва-
ли з артилерії наші позиції 
біля Гранітного та Мар’їнки. 
Розвідка, встановивши, що 
вони гатять із далекобійно-
го важкого «Гіацинта», по-
відомила їхні координати. 
Та ворог був хитрий, діяв 
професійно: відстріляє вно-
чі кілька десятків снарядів 
і миттєво змінює позиції. 
Така собі обслуга-«привид». 
Проти ворожої гармати 
українці виставили власний 
«Гіацинт».

Два тижні молодший 
сержант Віктор Петриченко, 
командир гармати окремої 
артилерійської бригади з 
позивним «Рибак», разом 
зі своїми хлопцями «полю-
вали» на ворожу «квітку» 
й буквально жили в лісо-
смугах поблизу Комінтер-
нового. Страшенна спека не 
давала продиху ні вдень, ні 
вночі. Воякам набридло що-
разу пити теплу воду та їсти 
консервовану рибу з тушон-
кою. Спали уривками, по 
кілька годин, просто неба. 
Вночі дошкуляли комарі. Та 
про відпочинок годі було й 
мріяти: війна є війна, всім 
важко, до того ж «Гіацинт» 
окупантів треба знищити за 
будь-яку ціну. Але замість 
того, щоб розпочати справ-
жнє «полювання», гарматна 
обслуга «Рибака», здавало-
ся, тільки те й робить, що 
постійно займає та змінює 
вогневі позиції. Раз у раз, 

тільки-но гармаші прила-
штують свого «Гіацинта», 
«згори» надходить команда, 
рушати в інше місце. Його 
бійці помітно нервували. 
Воно й зрозуміло, адже «Са-
їду», «Гурману», «Пасічнику», 
«Цигану», «Старому» та «Ба-
лабону» хотілося справж-
ньої роботи – вистежити 
таки тих артилеристів про-
тивника, які постійно уни-
кали наших та  намагалися 
перехитрити. Натомість до-
водилося вештатися лісами. 

«Можливо, слід чекати, а 
не кочувати з місця на міс-
це?» – висловлювали вголос 
думки українські гармаші. 
Та «Рибак» уже вивчив своїх 
хлопців, знав підхід до кож-
ного – недарма ж півроку 
був їхнім командиром. 

– На війні перемагає той, 
хто переграє противника, 
– казав Віктор своїм під-
леглим. – Отже, думаємо 
та чекаємо, хлопці, ми його 

ДВОБІЙ  ДВОБІЙ  
«ГІАЦИНТІВ»«ГІАЦИНТІВ»
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обов’язково накриємо. Гадаєте, 
я не хочу покарати загарбника? 
Але поки мусимо чекати. Так тре-
ба, - коротко відрізав Петричен-
ко виснаженим та знервованим 
побратимам.

Та ось однієї ночі по радіос-
танції раптом надійшла команда 
зайняти вогневу позицію, при-
готуватися до стрільби. «Наре-
шті ми їм дамо перцю!» – раділи 
гармаші бороданя Петриченка-
«Рибака». Розклавши боєкомп-
лект на землі, чекали. Традицій-
но попрощалися один з одним, 
адже під час контрбатарейної 
боротьби статися може що за-
вгодно. Минали хвилини, за ними 
години, а накази «працювати» 
не надходило... Нерви натягува-
лися, наче струни. Та незабаром 
скомандували «відбій», зібрати 
гармату і «додому». Так минув 
ще один, схожий на попередній, 
день. І знову невдало, як вважав 
колектив «Рибака», знову оку-
панти безкарно турбуватимуть 
вогнем. – Що ж, можливо, іншим 
разом  більше пощастить, - на цій 
оптимістичній ноті з надією на 
день прийдешній розійшлися ар-
тилеристи на відпочинок. 

Коли вкотре під час «роботи» 
надійшла вказівка від «Іванови-
ча», командира батареї, зайняти 
вогневу позицію, «Рибак» лише 
усміхнувся хлопцям, мовляв, 
знову тренуємось, все – в нормі. 

Аж раптом команда: «Стріля-
ти «Рибаку». Ціль - «Гіацинт». 
Осколково-фугасним. Підривач 
– осколковий. Біглим – вогонь!» 
Не повіривши власним вухам, 
бійці Віктора Петриченка на 
мить завмерли, а потім немов 
струм пройшов крізь кожного 
– забігали, як вчили у навчаль-
ному центрі, кожен на своєму 
місці. Випустивши по ворогу 
кілька снарядів та ще не знаючи 
результатів своєї «роботи», за 
командою комбата змінили вог-
неву позицію. Вдруге зайняли 

місце для стрільби. За мить – 
знову наказ відкрити вогонь. 
Хлопці не бігали, а літали. Кіль-
ка хвилин – і ще понад десяток 
снарядів летять у бік ворога. 

– Спостерігав за хлопцями і 
радів, що бачу їх знову за справж-
ньою роботою. Кожен із них був 
втомлений та геть виснажений, 
але по-своєму щасливий і гордий 
тим, що саме він «упіймає» і зни-
щить ту кляту гармату», - згадує 
«Рибак». А на ранок «Іванович» по-
відомив, що більше не «цвістиме» 
ворожий «Гіацинт» на нашій землі 
і по-чоловічому подякував хлоп-
цям за гарну роботу…

Розмова добігала кінця, але 
відчувалося, що Віктор ще не все 
сказав. Виявляється, цей привіт-
ний бородань – киянин, до служ-
би в армії вісім років працював… 
пожежником, рятував людей від 
вогню. Він і сьогодні їх рятує, але 
вже від нищівних обстрілів сусіда-
загарбника. Тут, на війні, за його 
словами, набагато складніше, ніж 
у мирному житті, але, як каже, ні 
на мить не пошкодував, що про-
довжив контракт із військом. Во-
рог – підступний і навчений, тому 
треба вміти його перемагати.

Віталій СОКОЛЕНКО

Гармаші «Саїд» та бородань Петриченко-«Рибак» 

2А36 «Гіацинт-Б» — буксирувана гармата, 
що належить до великокаліберної артилерії.
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накриємо. Гадаєте,
окарати загарбника?
симо чекати. Так тре-
о відрізав Петричен-
ним та знервованим
.

днієї ночі по радіос-
ом надійшла команда

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

обов’язково 
я не хочу п
Але поки му
ба, - коротк
ко виснажен
побратимам

Та ось од
танції рапто
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– Ìè ùå ìàëî çíàëè îäèí îä-
íîãî, òîìó âñ³ ¿õàëè ìîâ÷êè ³ ðîçó-
ì³ëè, ùî öÿ äîðîãà íå âåäå íà
íàâ÷àëüíèé ïîë³ãîí, à ê³íöåâèé
ïóíêò íàøîãî ïðèçíà÷åííÿ – ïå-
ðåäîâà. Ó âñ³º¿ ñ³ìêè áóëè ñõîæ³
äóìêè òà õâèëþâàííÿ. Àäæå í³õòî
ðàí³øå íà ôðîíò³ íå áóâ. Êóð-
ñàíòñüê³ ðîêè ìèíóëè  – ïîïåðå-

äó äîðîñëå æèòòÿ, – ïðèãàäóº
ñâ³é ïåðøèé äåíü íà ïîñàä³
íà÷àëüíèê ³íæåíåðíî¿ ñëóæáè
ï³äðîçä³ëó ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ìèêîëà Ñòàðè÷îê.

Ãëèáîêî¿ íî÷³ íà ïåðåäîâ³é
ìîëîäèõ îô³öåð³â ÷åêàâ êîìáàò,
ïðî ÿêîãî ï³äëåãë³ êàæóòü, ùî öå
ëþäèíà ç äóæå ãàðíèì ïî÷óòòÿì

ãóìîðó. Äëÿ òîãî, ùîá çíÿòè íàï-
ðóæåííÿ â êîëåêòèâ³, â³í ÷àñòî
æàðòóâàâ. 

Éîìó ïðåäñòàâèëèñÿ òà â³äðå-
êîìåíäóâàëèñÿ âñ³ íîâîïðèáóë³
ëåéòåíàíòè. Çàëèøèâñÿ ò³ëüêè
Ìèêîëà. Êîìàíäèð çàïèòàâ ó íüî-
ãî, õòî â³í òàêèé? Ñòàðè÷îê ñêàçàâ
ÿê ïîñòð³ë çðîáèâ: «Ïðèçíà÷åíèé

Пункт призначення – 

ВІЙНА
…Âîíè ¿õàëè íà ôðîíò.  Äîðîãîþ äî Íîâãîðîäñüêîãî äîëàëè áàãàòî ïåðåøêîä.
Òðàíñïîðò ïîñò³éíî ìàíåâðóâàâ, îá’¿æäæàþ÷è âèðâè â³ä ðîçðèâ³â ñíàðÿä³â,
ïîâàëåí³ ñòîâïè ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷. ¯õ áóëî ñåìåðî, íàéá³ëüøå – îäåñèò³â.
Â ìàøèí³ ¿õàëî ï’ÿòåðî âèïóñêíèê³â òàìòåøíüî¿ Â³éñüêîâî¿ àêàäåì³¿, îäèí
ëåéòåíàíò ³ç ñòîëè÷íîãî âèøó òà ñïîâíåíèé íàòõíåííÿ ³ âïåâíåíèé ó ñîá³
ëåéòåíàíò Ñòàðè÷îê ç³ Ëüâîâà
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íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà ³íæåíåðíî¿
ñëóæáè áàòàëüéîíó âèïóñêíèê
Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ ñóõîïóò-
íèõ â³éñüê 2016 ðîêó ëåéòåíàíò…»
Êîìáàò çóïèíèâ ìîëîäîãî îô³öå-
ðà ³ ñêàçàâ: «Íàâ³òü íå õî÷ó çíàòè,
ÿê òåáå çâàòè, àäæå âàø áðàò íà
ôðîíò³ äîâãî íå æèâå». Çâè÷àéíî
öå áóâ æàðò, àëå Ìèêîëà Ñòàðè÷îê
çðîçóì³â öå íå â³äðàçó, òîæ òîä³
éîìó ñòàëî äóæå ñòðàøíî. À ïå-
ðåä î÷èìà ïðîìàéíóëè âñå äè-
òèíñòâî òà þí³ñòü. 

Ìèêîëà âèð³øèâ îäÿãíóòè îä-
íîñòð³é ùå â øê³ëüíîìó â³ö³. Ñïî-
÷àòêó,  âñòóïèâøè äî â³éñüêîâîãî
ë³öåþ ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó. Â
ïåðø³ äí³ â³í ùå ñóìí³âàâñÿ ó
ñâîºìó âèáîð³. Ìèêîëà ìàâ ðåïó-
òàö³þ ðîçáèøàêè ³ íåïîñèäþ÷îãî
õëîïöÿ. Òîìó éîãî íàëÿêàëà ñóâî-
ðà àðì³éñüêà äèñöèïë³íà òà äîò-
ðèìàííÿ ðîçïîðÿäêó äíÿ. Â³í ïî-
ä³ëèâñÿ ³ç áàòüêîì ñâîºþ ïðîáëå-
ìîþ ³ ñêàçàâ, ùî õî÷å ïîêèíóòè
ë³öåé. Þíàêîâ³ ï³øëà íà êîðèñòü
áàòüê³âñüêà ïîðàäà: «Ñèíêó, íå
ïîñï³øàé, òè çðîáèâ ïðàâèëüíèé
âèá³ð. Òè ïîäîðîñë³øàâ ðàí³øå çà
ñâî¿õ äðóç³â.  Çàðàç òâîº çàâäàííÿ
– äîáðå îñâî¿òè íàóêó, à äî àð-
ì³éñüêîãî æèòòÿ çâèêíåø ³ ë³öåé-
ñüê³ ðîêè çãàäóâàòèìåø ÿê íàé-
êðàù³».

Òàê ³ ñòàëîñÿ.  Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ
ë³öåþ â³í âèð³øèâ, ùî áóäå â³é-
ñüêîâèì ³íæåíåðîì. Ìèêîëà
âñòóïèâ äî â³éñüêîâîãî âèøó ó
Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó, à çàê³í-
÷èâ íàâ÷àííÿ â Àêàäåì³¿ ñóõîïóò-
íèõ â³éñüê ó Ëüâîâ³.

² îò íåâäîâç³ ï³ñëÿ âèïóñêó â³í
ïîòðàïëÿº íà â³éíó…

Äðóãèé äåíü íà ôðîíò³ – ³ â³ä-
ðàçó ïåðøå áîéîâå çàâäàííÿ äëÿ
ìîëîäîãî îô³öåðà. Â³äïî÷èòè òà
ç³áðàòèñÿ ç äóìêàìè áóëî í³êîëè.
² òðîõè çóõâàëèé òà âïåâíåíèé â
ñîá³ ëåéòåíàíò Ñòàðè÷îê ðàçîì ³ç
ñâî¿ì ³íæåíåðíî-ñàïåðíèì âçâî-
äîì âèéøîâ íà ïåðåäîâó. 

Íà ï³äêîíòðîëüí³é áàòàëüéîíó
ä³ëÿíö³ ³ñíóâàëà ìîæëèâ³ñòü ïðî-
õîäæåííÿ äèâåðñ³éíî-ðîçâ³äó-
âàëüíèõ ãðóï (ÄÐÃ), òîìó ïîòð³áíî
áóëî çàì³íóâàòè ì³ñöÿ ¿õíüîãî
ìîæëèâîãî ïðîíèêíåííÿ. Â ïåðå-

ëîìíèé äëÿ Ñòàðè÷êà ìîìåíò,
êóðñàíòñüêà ñâ³äîì³ñòü çì³íèëà-
ñÿ îô³öåðñüêîþ.

– ß çðîçóì³â, ùî äèòèíñòâî
çàê³í÷èëîñÿ, âæå íåìàº ì³ñöÿ
æàðòàì. Òåïåð ó ìåíå º ï³äëåãë³, ³
ÿ â³äïîâ³äàþ çà ¿õí³ æèòòÿ òà âè-
êîíàííÿ áîéîâîãî çàâäàííÿ, –
ïðèãàäàâ Ìèêîëà.

Ï³ä âîãíåâèì ïðèêðèòòÿì íà-
øèõ ï³äðîçä³ë³â îô³öåð ï³øîâ íà
ïåðåäí³é êðàé, âçÿâøè ³ç ñîáîþ
ñàïåðà. Òîä³ áóëî âàæëèâî ïîêà-
çàòè âëàñíèé ïðèêëàä.

– Êîëè âñòàíîâëþâàâ ñâîþ
ïåðøó ì³íó, ó ìåíå òðÿñëèñÿ ðó-
êè. Áóëî ñòðàøíî. ²íîä³ ïåðåõîï-
ëþâàëî ïîäèõ. Àëå óñâ³äîìëåííÿ
âàæëèâîñò³ ìîº¿ ðîáîòè íå äàëî

ìåí³ ïðîâàëèòè ñâîþ ïåðøó áî-
éîâó âèëàçêó. Àäæå íà ïîçèö³¿ ìå-
íå ÷åêàëè ìî¿ ï³äëåãë³, äëÿ ÿêèõ ÿ
º ïðèêëàäîì. Ïðàöþþ÷è íà ïå-
ðåäîâ³é ìàºøü ïðèä³ëÿòè óâàãó
êîæí³é äð³áíèö³. Òðåáà âèâ÷èòè
êîæåí ñàíòèìåòð, à ïîò³ì çðîáè-
òè êðîê. ß âñå çðîáèâ ñàìå òàê.
Çàâäàííÿ áóëî âèêîíàíå.

Îäíîãî ðàçó ãðóïà ñàïåð³â Ñòà-
ðè÷êà çàì³íîâóâàëà ïîëå. Îô³öåð
äàâ êîìàíäó òèì, õòî âñòàíîâèâ
ì³íè, ñàìîñò³éíî â³äõîäèòè íà-
çàä. Òàê òðîº  ñàïåð³â ïîâåðíóëè-
ñÿ. Îô³öåð çàëèøèâñÿ çàì³íîâó-
âàòè çàïàäèíêó, ÿêó íàø³ íå ìîã-
ëè â³çóàëüíî êîíòðîëþâàòè íà-
â³òü óäåíü, òîæ ÄÐÃ âîðîãà ìîãëà
á òàì ïðîñêîâçíóòè.

Ïî ðàö³¿ éîìó ïåðåäàëè ùîá
ïîâåðòàâñÿ. Êîëè íå ïî÷óëè â³ä-
ïîâ³ä³, çíîâó ïðîäóáëþâàëè:
«Ñòàðè÷îê, Ñòàðè÷îê, â³äõîäü äî-
äîìó, òåáå âæå òðèìàþòü íà ïðè-
ö³ë³». Ðàä³îñòàíö³ÿ ñàïåðà áóëà
ïðèãëóøåíà, ùîá íå çàâàæàëà
êîíöåíòðàö³¿, òîæ â³í çíîâó í³÷î-
ãî íå ïî÷óâ ³ äàë³ îáåðåæíî âèâ-
÷àâ ùóïîì ãðóíò íàâêîëî ñåáå.

Íàø³ ðîçâ³äíèêè ïåðåõîïèëè
ðàä³îîáì³í «ñåïàð³â»: «Â³ä³ì â ïî-
ëº ÷ºëîâåêà ñî ùóïîì, åòî ìîæåò
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áèòü «óêðîïîâñê³é» ñàïüîð». Ó â³ä-
ïîâ³äü ïðîçâó÷àëî: «Íàáëþäàéòº,
îãîíü íº îòêðèâàòü». Òîä³ Ñòàðè÷-
êîâ³  ïîùàñòèëî.

Êîëè â³í ïîâåðíóâñÿ íà áàçó,
äî íüîãî ï³ä³éøîâ êîëåãà ç ïîçèâ-
íèì «×å Ãåâàðà» ³ êàæå: «Äðóæå,
íàùî òè â á³é òàê ðâåøñÿ, íàùî
òîá³ òîé àäðåíàë³í, êîëè òè ìî-
æåø çàïëàòèòè çà íüîãî æèòòÿì.
Íó âè, ñàïåðè, âçàãàë³ áåç ñòðàõó.
ß ñê³ëüêè âîþþ, òàêîãî íå áà÷èâ.
Ñêàçàëè æ, ùî òåáå òðèìàþòü íà
ïðèö³ë³, ÷îãî íå ïîñëóõàâ?» Òîä³
Ñòàðè÷îê âñå çðîçóì³â, ³ çàéâà

çóõâàë³ñòü â³äðàçó êóäèñü çíèêëà.
Òîä³ â³í óñâ³äîìèâ, ùî ó â³éíè º
ñâî¿ ïðàâèëà, ÿê³ éîìó òðåáà çàñ-
âî¿òè. Çà òå, ùî çàëèøèâñÿ æèâèì,
â³í ïîäÿêóâàâ «éîãî âåëè÷íîñò³
âèïàäêó» òà ñâîºìó Àíãåëó Îõî-
ðîíöþ.

Â³äòîä³ ñòàâ îáåðåæí³øèì, àëå
â òèëó íå â³äñèäæóâàâñÿ.  Îäíîãî
ðàçó îô³öåð ïðàöþâàâ ç³ ñâî¿ìè
ñàïåðàìè òà ãðóïîþ ïðèêðèòòÿ â
ë³ñîñìóç³. Êîëè âîðîã â³äêðèâ ïî
íèõ ïðèö³ëüíèé âîãîíü, çà ë³÷åí³
ñåêóíäè êóëÿìè ïîñòèíàëî ã³ëêè
äåðåâ òà êóù³â.

– ß ìèòòþ îïèíèâñÿ íà çåìë³ ³
ðóêàìè ïî÷àâ ðèòè îêîï, ùîá õî÷
ÿêîñü óêðèòèñÿ â³ä âîãíþ. Ó â³äïî-
â³äü ìè íå ñòð³ëÿëè, òîæ âîðîã
äóìàâ, ùî íàñ çíèùèâ. Ïîòð³áíî
áóëî âèòðèìàòè ïàóçó. Òà õòîñü ³ç
äåñàíòíèê³â, ÷è¿ ïîçèö³¿ áóëè ïîá-
ëèçó, íå âèòðèìàâ ³ â³äêðèâ âî-
ãîíü ó â³äïîâ³äü. Îêóïàíòè çíîâó
«ï³äñòðèãëè çåëåíêó» ïîðó÷ ç íà-
ìè, ò³ëüêè öüîãî ðàçó ù³ëüí³øå ³
íèæ÷å, ñòð³ëüáà ïî íàñ ïðîäîâæè-
ëàñÿ, – ïðèãàäàâ Ìèêîëà. – Â ðà-
ä³îåô³ð³ òîä³ ïî÷óâ: «Áîâäóðè, ùî
âè ðîáèòå, òàì íàø³ «¿æà÷êè» (òàê
íàçèâàþòü ñàïåð³â íà àðì³éñüêî-
ìó ñëåíãó) ïðàöþþòü, íå ñòð³ëÿ-
òè!» Òîä³ ìè äèâîì âö³ë³ëè. Çà öå
çíîâó äÿêóþ Àíãåëó Îõîðîíöþ. 

Áóâàº íà ôðîíò³ é òàêå, ùî
ÿêåñü íåâ³äîìå â³ä÷óòòÿ ï³äêàçóº:
íå ðîáè öüîãî, ïîáåðåæè ñåáå, íå
ãåðîéñòâóé! Á³éö³ öå ùå íàçèâà-
þòü «÷óéêîþ». Îäíîãî ðàçó «÷óé-
êà» äîïîìîãëà ³ Ñòàðè÷êó.

Ïåðåä îäíèì ³ç çàâäàíü, êîëè
ïîòð³áíî áóëî ïðîñóâàòèñÿ â³ä-
êðèòîþ ì³ñöåâ³ñòþ, ñàïåðè ïîïðî-
ñèëè ó îô³öåðà ïåðå÷åêàòè. Âèïà-
ëèëè ïî öèãàðö³, ïîò³ì ùå ïî
îäí³é. Ðàïòîì éîãî îñÿéíóëî, ùî
íåäàðåìíî á³éö³ í³ÿê íàêóðèòèñÿ
íå ìîæóòü. ² â öåé ìîìåíò ïî÷àâ-
ñÿ ìàñîâàíèé âîðîæèé îáñòð³ë.
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Îñü òàê çàâäÿêè «øîñòîìó â³ä÷óò-
òþ» òà äðóã³é öèãàðö³ ñàïåðè çà-
ëèøèëèñÿ æèâèìè. 

Ï³ñëÿ ïåðøèõ äí³â íà ïåðåäî-
â³é ³ áîéîâèõ çàâäàíü Ñòàðè÷îê
¿äå íà çáîðè ìîëîäèõ îô³öåð³â äî
Æèòîìèðà. Òàì â³í â³ä÷óâàº ñåáå
âæå áîéîâèì îô³öåðîì. 

– Õòî ìåíå ìîæå òóò íàâ÷èòè
÷îãîñü íîâîãî, êîëè ÿ âæå ïîáó-
âàâ ï³ä âîðîæèìè îáñòð³ëàìè ³
âèêîíàâ íå îäíå áîéîâå çàâäàí-
íÿ? – òàê òîä³ äóìàâ â³í.  

Àëå çàíÿòòÿ â Æèòîìèð³ ïðî-
âîäèëè îô³öåðè òàêîæ ³ç äîñâ³-
äîì ÀÒÎ.  Ùîá òðîøêè ïðèáîðêà-
òè çóõâàë³ñòü ìîëîäèõ ëåéòåíàí-
ò³â, âîíè ãîâîðèëè «Õëîïö³, òå, ùî
âè ìàºòå áîéîâèé äîñâ³ä, äîäàº
âàì ò³ëüêè ïîâàãè òà ÷åñò³, àëå íå
äàé Áîã, ùîá âè ïîáà÷èëè òå, ùî
ìè áà÷èëè â ÄÀÏ³ (äîíåöüêîìó
àåðîïîðòó). Ñàìå òàì ïèñàëèñÿ
íàéêðèâàâ³ø³ ñòîð³íêè íàøî¿
³ñòîð³¿. ² çàãàëîì âè ùå çîâñ³ì
ìîëîä³ ³ «çåëåí³», òîìó êðàùå
â³çüì³òü ñîá³ íà îçáðîºííÿ äóæå
áàãàòî êîðèñíèõ ðå÷åé, ÿê³ ìè
âàì ðîçêàæåìî ³ ïîêàæåìî». 

Êîëè Ìèêîëà ïðîõîäèâ êóðñ
íàâ÷àííÿ íà çáîðàõ, äî íüîãî
ïðèéøëà ñòðàøíà çâ³ñòêà. Ï³ä³ð-
âàâñÿ ï³ä ÷àñ ðîçì³íóâàííÿ âîðî-
æî¿ ì³íè ï³äëåãëèé ñàïåð Ñåðã³é

²ñàºâ. Êîëè â³í ïðàöþâàâ ó Íîâãî-
ðîäñüêîìó, òî íå çì³ã çíåøêîäèòè
«ñþðïðèç» â³ä âîðîãà.

– Òîä³ ìåíå ïåðåïîâíþâàëè
äîñ³ íåçíàéîì³ ïî÷óòòÿ. Ïî÷óâàâ-
ñÿ â³äïîâ³äàëüíèì çà Ñåðã³ÿ. Çíàþ
òî÷íî, ÿêáè ï³øîâ íà âèëàçêó ðà-
çîì ³ç íèì, öüîãî á íå òðàïèëîñÿ.
Ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî á³ëüøå í³êîëè
íå çàëèøàþ ñâ³é âçâîä. Á³ëüøå
«äâîõñîòèõ» ³ «òðüîõñîòèõ» ó ìåíå
íå áóëî, – êàæå Ìèêîëà.

Ùå îäíèì «ãàðÿ÷èì» ì³ñöåì
ñëóæáè îô³öåðà ñòàëà Àâä³¿âêà.
Òóäè éîãî ï³äðîçä³ë ïðèáóâ ó ïåð-
ø³é ãîäèí³ íî÷³ ³ äî ðàíêó îáëàø-
òîâóâàâ ñâî¿ ïîçèö³¿. Îñü òàì ³
ïî÷àëîñÿ ñïðàâæíº «âåñ³ëëÿ».
Îáñòð³ë³â áóëî däåñÿòåðî á³ëüøå,
í³æ â Íîâãîðîäñüêîìó. Êîëè òåðî-
ðèñòè ëóïèëè ³ç 122-ãî êàë³áðó,
çäàâàëîñÿ, áåòîííå óêð³ïëåííÿ
ñêëàäåòüñÿ, ÿê ³ãðàøêîâèé áóäè-
íî÷îê. Òàì íàø³ õëîïö³ ïåðåæèëè
áàãàòî ÷îãî. 

Íà «ïðîìö³» Ìèêîëà íàáóâ äëÿ
ñåáå íîâèé äîñâ³ä. Ç³çíàºòüñÿ, ùî
äî öüîãî â³í í³êîëè íå ñòèêàâñÿ ³ç
ì³íàìè òèïó ÏÎÌ-2. Àëå çì³ã ¿ ¿
çíåøêîäèòè. Òàêó ì³íó ïðîòèâíèê
ñêèäàº ç êâàäðîêîïòåðà, ³ âîíà àâ-
òîìàòè÷íî íàëàøòîâóºòüñÿ. Íà
ð³çí³ ñòîðîíè ó 9-10 ìåòð³â âîíà
âèïóñêàº ÷îòèðè òîíê³ ïàñêè,  ÿê³
àâòîìàòè÷íî ÷³ïëÿþòüñÿ çà ã³ëêè
òîùî. Ì³íà ìàº ñèñòåìó àâòîìà-
òè÷íîãî çíèùåííÿ ³ ÷åðåç ïåâíèé
ïåð³îä ñàìîë³êâ³äîâóºòüñÿ. Âîíè º
çàáîðîíåíèìè â óñüîìó ñâ³ò³, àëå
íà Äîíáàñ³ íàø³ ñàïåðè ¿õ âèÿâèëè
÷èìàëî. ßê ³ ³íøèõ «ñþðïðèç³â».

Íàïðèêëàä, ïàñòîê, ÿê³ ðîçì³-
ùóþòü íà âèñîò³ çðîñòó ëþäèíè.
Ïðè öüîìó äî äðîòó ïðèâ’ÿçóþòü
ãà÷êè, ÿê³ ÷³ïëÿþòüñÿ çà îäÿã ³ ó
òàêèé ñïîñ³á ïðèâîäÿòü âáèâ÷èé
ìåõàí³çì ó ä³þ. – Òàê³ ðîçòÿæêè
âèêîðèñòîâóâàëèñÿ ï³ä ÷àñ áîéî-
âèõ ä³é ó ×å÷í³. Äëÿ ñàïåðà âîíè
ñòàíîâëÿòü ñìåðòåëüíó íåáåçïå-
êó, ÿêó ìîæíà ïðîãàâèòè, àäæå
çäåá³ëüøîãî âñÿ óâàãà çîñåðåäæó-
ºòüñÿ íà çåìë³. Òîæ ñàïåð ìàº áóòè
ãîòîâèì äî áóäü-ÿêèõ íåñòàíäàðò-
íèõ ñèòóàö³é. Àäæå â³í çàâæäè éäå
ïåðøèì. Ðèçèêóº ñàì ³ âîäíî÷àñ
â³äïîâ³äàº çà æèòòÿ ³íøèõ.

Ñüîãîäí³ íà Äîíáàñ³ âèñòà÷àº
ðîáîòè äëÿ ñàïåð³â. Òåðîðèñòè çà-
ëèøèëè ï³ñëÿ ñåáå áàãàòî ñàìî-
ðîáíèõ âèáóõîâèõ ïðèñòðî¿â ó
æèòëîâèõ ðàéîíàõ. ×àñòî âîíè çà-
ìàñêîâàí³ ï³ä çâè÷àéí³ ïîáóòîâ³
ïðåäìåòè, ³ãðàøêè, ìàþòü âèãëÿä
ìóçè÷íèõ ïðîãðàâà÷³â, ³íøî¿ ïî-
áóòîâî¿ ÷è îô³ñíî¿ òåõí³êè òîùî.
Â áóäèíêàõ, äå äåðåâ’ÿíà ï³äëîãà,
âñòàíîâëþþòü ïðèñòðî¿, ÿê³ ñïðà-
öüîâóþòü, êîëè äîøêè ïðîãèíà-
þòüñÿ ï³ä âàãîþ ò³ëà. Âèáóõîâà
íåáåçïåêà ìîæå çà÷à¿òèñÿ ³ ó çâè-
÷àéíîìó ì³øêó.

– Îäíîãî ðàçó ìè ðóõàëèñÿ
êîëîíîþ, îáàá³÷ äîðîãè ñòîÿâ íà-
ïîâíåíèé ÷èìîñü ì³øîê. Çâè÷àé-
íèé á³ëèé ì³øîê, íà÷åáòî ïîêèíó-
òèé àáî çàáóòèé ïîñï³õîì. Ìè
âèð³øèëè çóïèíèòèñÿ òà îáñòå-
æèòè éîãî. Âèÿâèëè âèáóõ³âêó, à
â³ä ì³øêà äî íàéáëèæ÷èõ êóù³â
òÿãíóâñÿ äð³ò. Çà íàøèìè êîëîíà-
ìè ïîëþâàëè. Ïðîòå â êóùàõ âæå
í³êîãî íå áóëî, ïåâíî òåðîðèñòàì
ùîñü çàâàäèëî, – ðîçïîâ³äàº Ìè-
êîëà Ñòàðè÷îê. À ùå ñòàâñÿ âèïà-
äîê, êîëè â ë³òíüî¿ æ³íêè â ãîðîä³
çíàéøëè ñíàðÿä, ÿêèé íå âèáóõ-
íóâ. Íàø³ ñàïåðè øâèäêî ïðèáóëè
íà ì³ñöå ³ çíåøêîäèëè éîãî.

Áóäü-ÿêà â³éíà ðàíî ÷è ï³çíî
çàê³í÷óºòüñÿ, àëå äëÿ ñàïåð³â âî-
íà çàâæäè òðèâàº äîâøå, í³æ äëÿ
ðåøòè. Îñòàíí³ìè ïîâåðòàþòüñÿ
ñàìå âîíè.

Ìèíóëî íå òàê áàãàòî ÷àñó ç
òîãî ìîìåíòó, êîëè â àðì³éñüê³é
âàíòàæ³âö³ ¿õàëè íà ïåðåäîâó
ñåìåðî ëåéòåíàíò³â, ñåðåä ÿêèõ
áóâ Ìèêîëà. Âñ³ âî¿íè ïðèáóëè äî
ñâîãî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ, ÿêèì
ñòàëà â³éíà. Êîãîñü âîíà ëàìàº,
êîãîñü íàäèõàº, êîãîñü çàãàðòî-
âóº, àëå â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó
çì³íþº. Ñòèõ³ÿ â³éíè âïëèâàº íà
ëþäèíó, íà ¿ ¿ ïñèõ³êó, äóøó, ïîã-
ëÿäè íà æèòòÿ.

Çì³íèëà â³éíà é Ìèêîëó Ñòà-
ðè÷êà. Â³í øâèäêî ïðîéøîâ óñ³
òðàíñôîðìàö³¿. Ïðîâ³â â îêîïàõ
íå îäíó í³÷, íàâ÷èâñÿ çàñèíàòè
ï³ä çâóêè âèáóõ³â òà ïîñòð³ë³â òà,
ïîïðè âñå, â³ðèòü â ìàéáóòíº áåç
â³éíè.

²ãîð ÏÀÐÓÁÑÜÊÈÉ
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Òàê ïðèãàäóº ñâ³é ïåðøèé á³é
ñîëäàò ²ãîð Ãàéäàé÷óê. Öåé ìóæí³é
õëîï÷èíà ç ÿñíèì ïîãëÿäîì ñüî-
ãîäí³ ùå íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó.
² ñåðöå ñòèñêàºòüñÿ, êîëè ðîçóì³-
ºø, ñê³ëüêè æ óñüîãî éîìó äîâåëî-
ñÿ ïåðåæèòè. Ó ñâî¿ â³ñ³ìíàäöÿòü
ïðîéøîâ Âîëíîâàõó, Ìàð³óïîëü,
Àâä³¿âêó… Âîºíí³ áóäí³... Æîðñòîê³,
âèñíàæëèâ³, áîë³ñí³... Éîìó, çîâñ³ì
ùå þíîìó, ñóäèëîñÿ ñòàòè ñïðàâ-
æí³ì âî¿íîì, õîðîáðî äèâèòèñÿ â
î÷³ ñìåðò³, áî ÿê æå ³íàêøå çàõèñ-
òèâ áè ð³äíó çåìëþ â³ä âîðîãà?!

²ãîð ðîäîì ³ç ì³ñòà Òëóìà÷, ùî
íà ²âàíî-Ôðàíê³âùèí³.  Âñòóïèâ
äî óí³âåðñèòåòó, õîò³â ñòàòè ³íæå-
íåðîì. Ïðîòå âæå 14 êâ³òíÿ 2016
ðîêó, â äåíü ñâîãî íàðîäæåííÿ,
çàì³ñòü òîãî, ùîá çàäóâàòè ñâ³÷êè
íà ñâÿòêîâîìó òîðò³, ï³äïèñàâ
êîíòðàêò.

Ï³ñëÿ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó â
ßâîðîâ³ â³í ó ñêëàä³ 72-¿ îêðåìî¿
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè ïðèáóâ íà
ì³ñöå ñëóæáè äî Âîëíîâàõè, çãî-
äîì ï³äðîçä³ë ïåðåäèñëîêóâàâñÿ
äî Ìàð³óïîëÿ. Ç ïåðøèõ äí³â õëî-

ïåöü ä³çíàâñÿ, ùî òàêå îáñòð³ëè –
âîíè ïðîñòî íå ïðèïèíÿëèñÿ…

À íàéãàðÿ÷³øå áóëî â Àâä³¿âö³.
Óêðà¿íñüêèì çàõèñíèêàì öüîãî
ïðèôðîíòîâîãî ì³ñòå÷êà äîâåëî-
ñÿ ïîáóâàòè â íàéæîðñòîê³øèõ
áîÿõ. Ó÷àñòü ó áàãàòüîõ ³ç íèõ
áðàâ ³ ²ãîð.

– Àâä³¿âêà æ îäíà ç íàéá³ëüø
ãàðÿ÷èõ òî÷îê íà Ñõîä³ Óêðà¿íè.
Âîðîã ïåðåáóâàâ ëèøå ìåòð³â çà
30 â³ä íàøèõ ïîçèö³é. Ïåðåêè-
äóâàëèñÿ ãðàíàòàìè, ìîâ âå÷³ðí³-
ìè â³òàííÿìè. Ñêëàäí³ñòü ïîëÿãà-

Ò³ëî çàö³ïåí³ëî, êîæåí
ì’ÿç íèâ ³ áîë³â â³ä íàï-
ðóãè. Øëóíîê çâîäèëî
ãîëîäíèìè ñóäîìàìè.
Äðóãèé äåíü ï³ñëÿ òîãî,
ÿê âîðîã ó Íîâîòðî¿öü-
êîìó çàñ³ê íàø³ ïîçèö³¿,
íàä ãîëîâîþ ²ãîðÿ ñâèñ-
ò³ëè êóë³. Ðàçîì ³ç ê³ëü-
êîìà òîâàðèøàìè â³í
îïèíèâñÿ â åï³öåíòð³ ïå-
ðåõðåñíîãî âîãíþ. Çà-
ëÿãëè ó âèðâó, óòâîðåíó
âèáóõîì, é ÷åêàëè…
Ãîâîðèëè, àáè  íå äóìàòè
ïðî òå, ÷èì âñå çàê³í-
÷èòüñÿ. Ïðèêëàâøèñü ëî-
áîì äî õîëîäíîãî ÷îð-
íîçåìó, õëîïåöü âäèõàâ
ùîñü íåâëîâèìî ð³äíå.
Çäàâàëîñÿ, ùî çåìëÿ
ï³ä íèìè òðåìò³ëà, ïðî-
ãèíàëàñÿ ³, íåìîâ òóð-
áîòëèâà ìàòè, ïðèãîðòà-
ëà äî ñåáå é çàêîëèñóâà-
ëà. Ðàïòîì âñå ñòèõëî.
Ùå çà õâèëèíó çä³éíÿâ-
ñÿ ãàëàñ.  
Ìîâ ³ç òóìàíó õòîñü âè-
ãóêíóâ: «Íàø³!»

СОЛДАТ
ГАЙДАЙЧУК
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ëà â òîìó, ùî ïîçèö³¿ íàì äîâîäè-
ëîñÿ çàéìàòè â áîþ, í³õòî íîð-
ìàëüíî íå âñòèãàâ îêîïàòèñÿ, òîæ
ïðîñòî ïåðåá³ãàëè ç ì³ñöÿ íà ì³ñ-
öå. Âîðîã ï³äõîäèâ áëèæ÷å – ³ ìè
ï³äõîäèëè, – ðîçïîâ³äàº ²ãîð.

À ì³æ ïîñò³éíèìè ïåðåñòð³ë-
êàìè á³éö³ çàñòóïàëè íà ÷åðãó-
âàííÿ, ïèëüíóâàëè ïîçèö³¿, áóäó-
âàëè áë³íäàæ³...

Îñîáëèâî âàæêî ïåðåæèâàâ
²ãîð âòðàòó ïîáðàòèì³â, òà â³éíè
áåç öüîãî íå áóâàº... 

– Ñïî÷àòêó áóëî ñòðàøíî, äåõ-
òî íàâ³òü ïëàêàâ íî÷àìè… Àëå ïî-
ò³ì çâèêàºø. Ìèíàº ÷àñ, ³ íà ïîñ-
òð³ëè é âèáóõè íå çâåðòàºø æîä-
íî¿ óâàãè. Îñü ÿ, íàïðèêëàä, êðîñ-
âîðäè ïîëþáëÿþ ðîçãàäóâàòè é
êíèãè ïðî Ðèìñüêó ³ìïåð³þ ÷èòà-
òè. À òå, ùî ïîðó÷ âîðîã «øóìèòü»,
– íó é íåõàé, – æàðòóº ²ãîð.

Òàê, éîìó º ùî ïðèãàäàòè. Áóëè
ð³çí³ áî¿. Àëå çãîäîì âñ³ âîíè ñòàëè
çâè÷íèìè, ùîäåííèìè… Ñòð³ëÿâ
âîðîã, íàø³ ñòð³ëÿëè ó â³äïîâ³äü. 

Ç íåàáèÿêîþ òåïëîòîþ çãàäóº
²ãîð ñâî¿õ òîâàðèø³â. Ðîòà – öå
òàêîæ éîãî ñ³ì’ÿ. Õî÷à âñ³ âîíè òà-
ê³ íåñõîæ³ çà â³êîì, çà âïîäîáàí-
íÿìè, çà õàðàêòåðîì, çà ñòàòóñîì,
àëå º òå, ùî ¿õ îá’ºäíóº – âîíè áî-
ðîíÿòü ñâîþ äåðæàâó ö³íîþ âëàñ-
íîãî æèòòÿ.

Çà ÷àñ ñâîº¿ ñëóæáè ²ãîðþ Ãàé-
äàé÷óêîâ³ äîâåëîñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ
ç áàãàòüìà ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè.
Äàëåêî íå âñ³ òàì º ïàòð³îòàìè ³
ï³äòðèìóþòü óêðà¿íñüêèõ â³éñü-
êîâèõ, óò³ì ïðîóêðà¿íñüê³ ïîãëÿ-
äè âñå æ òàêè ïåðåâàæàþòü. 

²ãîð íåîõî÷å ðîçïîâ³äàº ïðî
ñâîº ïîðàíåííÿ.  Àëå íàâ³òü öå ðî-
áèòü ³ç óñì³øêîþ.

–  Öå ñòàëîñÿ 11 ëèñòîïàäà.
Âèéøîâ âèêîíóâàòè ñâîº çàâäàí-
íÿ, çàéíÿâ ïîçèö³þ, ãëÿíóâ ó ïðè-
ö³ë – ³ ïî÷àëîñÿ... Êóë³ ñâèñò³ëè

ïîðó÷ áäæîëèíèì ðîºì. Ñïî÷àòêó
îäíà âëó÷èëà ó áðîíåæèëåò, ÿ
âïàâ, õîò³â â³äïîâçòè, àæ ðàïòîì
â³ä÷óâ, ÿê äðóãà óï³â’ÿëàñü â íîãó.
Îäðàçó çàáðàëè äî ãîñï³òàëþ â
Àâä³¿âö³, äå é ðîáèëè îïåðàö³þ,
áî ñò³êàâ êðîâ’þ. Çãîäîì ïîòðà-
ïèâ äî Êðàñíîàðì³éñüêà, çâ³äòè
äî Äí³ïðà, à òåïåð îñü íàáèðàþñÿ
ñèë â Îäåñ³, – ðîçïîâ³äàº ²ãîð Ãàé-
äàé÷óê.

Æèòòºðàä³ñíèé ³ íåïîñèäþ-
÷èé, â³í çîâñ³ì íå ïåðåéìàºòüñÿ
ñâî¿ì ïîðàíåííÿì, áî âïåâíå-
íèé, ùî âæå íàñòóïíîãî ðîêó
îáîâ’ÿçêîâî ïîâåðíåòüñÿ äî â³é-
ñüêà, äî ïîáðàòèì³â, àáè é íàäàë³,
ÿêùî äîâåäåòüñÿ, çàõèùàòè ñâîþ
äåðæàâó. 

Ç äèòÿ÷îþ áåçïîñåðåäí³ñòþ
ìîëîäèé âî¿í ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿ-
ìè ³ ñâ³òëèíàìè ç ïåðåäîâî¿. Óñ-
ì³õàþ÷èñü, ðîçïîâ³äàº, ÿê ñíàðÿä
ÐÏÃ çàëåò³â â îêîï,  äå ïåðåáóâà-
ëè â³í òà éîãî òîâàðèø³, é îäðàçó
çàñïîêîþº – í³êîãî íå çà÷åïèëî.
À ùå çâîðóøëèâî äî ñë³ç ìèëó-
ºòüñÿ ÿñêðàâîþ ïòàøêîþ ñåðåä
ðîçðóõè íà ôîòî, ÿêå çðîáèâ ï³ñ-
ëÿ ÷åðãîâîãî îáñòð³ëó. Í³, íå
ïðèéìàº þíàöüêå ñåðöå âñåîñÿæ-
íîãî õàîñó é ðóéíóâàíü, ïðèíåñå-
íèõ â éîãî êðà¿íó â³éíîþ, à òÿã-
íåòüñÿ äî ò³º¿ â³ä÷àéäóøíî¿
ìàëåíüêî¿ ïòàøèíè – ÿê äî íàä³¿
íà ìèð. 

Íàòàë³ÿ ÇÀÄÂÅÐÍßÊ
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Ó ÷åðâí³ 2014-ãî, ó ðîçïàë áî¿â
íà Äîíáàñ³, ²ãîð ×óïðóí, òîä³ ùå
ìàéîð, â³äïîâ³äàâ çà ñèñòåìó
îõîðîíè îá’ºêò³â óïðàâë³ííÿ ñåê-
òîðó «Ä». Îô³öåð ñòàðàííî âèêîíó-
âàâ ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, ñïàâ ëèøå ê³ëü-
êà ãîäèí íà äîáó, íåîäíîðàçîâî
ðèçèêóâàâ æèòòÿì. Ïðî òîé ÷àñ
²ãîð ðîçïîâ³äàº òàê íàòõíåííî, ùî
çäàºòüñÿ â³í ³ íèí³ òàì, íà ñâî¿õ
ïîñòàõ ó çîí³ ÀÒÎ, çäîðîâèé, åíåð-
ã³éíèé, ³ íåìàº í³ ïîðàíåííÿ, í³
òðèâàëîãî ë³êóâàííÿ, í³ ïðîòåçà...

Òîãî äíÿ ðîçïî÷àâñÿ ÷åðãîâèé
îáñòð³ë åëåâàòîðà, â ÿêîìó áóâ

ðîçì³ùåíèé ïåðåäîâèé ïóíêò
óïðàâë³ííÿ ñåêòîðó. Ùîéíî â³í
ïðèïèíèâñÿ, ²ãîð âèéøîâ ç óêðèò-
òÿ. 

– ß éøîâ ïîäâ³ð’ÿì ³ ïî÷óâàâ-
ñÿ â àáñîëþòí³é áåçïåö³. Íàïåðå-
äîäí³ «ïîäàðóíêè» ïðèë³òàëè ç
ï³âíî÷³, áî ñàìå òàì ïåðåáóâàëè
áîéîâèêè, ³ ÿ çíàâ, ùî â ðàç³ íàñ-
òóïíîãî îáñòð³ëó áóä³âëÿ åëåâà-
òîðà çàââèøêè ç 14-ïîâåðõîâèé
áóäèíîê, ìåíå çàõèñòèòü. Àëå òîãî
ðàçó âñå ñòàëîñÿ íå òàê, – ³ç ñóì-
íîþ ïîñì³øêîþ ãîâîðèòü ²ãîð, –
òîãî ðàçó îáñòð³ë áóâ ç³ ñõîäó… 

СИЛЬНИЙ ДУХОМ

Àêòèâí³ áîéîâ³ ä³¿ äëÿ ï³äïîëêîâíèêà ×óïðóíà
çàâåðøèëèñÿ 19 ñåðïíÿ 2014 ðîêó. Îï³ñëÿ ðîçïî÷à-
ëàñÿ ³íøà, íå ìåíø âàæêà ³ â³ä÷àéäóøíà, áîðîòüáà
çà âëàñíå æèòòÿ. Óò³ì äâà ðîêè ïåðåáóâàííÿ ó
øïèòàëÿõ íå çì³íèëè éîãî ïðàãíåííÿ ñëóæèòè
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Òîä³ ²ãîð ðàïòîâî â³ä÷óâ ïîçà-
äó ñåáå ÿêèéñü øóì, ³ íåâ³äîìà
ñèëà ï³äêèíóëà éîãî â ïîâ³òðÿ.

– Âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå çà ñå-
êóíäè öüîãî «ïîëüîòó» ÿ âñòèã
ðîçäèâèòèñÿ ñâî¿ ðóêè é íîãè.
Ïðàâà íîãà áóëà ðîçòðîùåíà ³
ÿêîñü íåïðèðîäíî âèâåðíóòà, –
çãàäóº ²ãîð. – Á³ëü â³ä÷óâ ëèøå íà
ìèòü, êîëè âäàðèâñÿ îá çåìëþ. Ïî
ðàä³îñòàíö³¿ äîïîâ³â ïðî îáñòð³ë ³
«òðüîõñîòîãî», òîáòî ïðî ñåáå, à
ïîò³ì ïîäóìàâ: «Íó âñå, â³äâîþ-
âàâñÿ!» 

Òå, ùî íîãó àìïóòóþòü, äëÿ
íüîãî ñòàëî î÷åâèäíèì. ²íø³ ïî-
ðàíåííÿ òàêîæ íå äîäàâàëè îïòè-
ì³çìó. ² òàê ñòàëî ïðèêðî, ùî çà-
ãèíå íå â áîþ ç âîðîãîì, à â³ä áà-
íàëüíîãî îáñòð³ëó… Ïîò³ì, ïîïðè
ðîçðèâè ì³íîìåòíèõ ì³í, ï³äá³ãëè
ðîçâ³äíèêè, íàäàëè ïåðøó ìå-
äè÷íó äîïîìîãó òà çàíåñëè îô³-
öåðà â çàõèùåíó ñïîðóäó. À êîëè
ïî÷àëè ïåðåâîçèòè íà âåðòîë³ò-
íèé ìàéäàí÷èê, â³í «â³äêëþ÷èâ-
ñÿ».

Ç ïîðàíåííÿìè îáîõ í³ã òà
íèæíüî¿ ÷àñòèíè ò³ëà ²ãîðÿ âåðòî-
ëüîòîì äîñòàâèëè ó Äí³ïðîïåò-
ðîâñüê. 

Áëèçüêî òèæíÿ â³í ïåðåáóâàâ
ó ìåäèêàìåíòîçí³é êîì³, â³äìî-
âèëè îáèäâ³ íèðêè. Ç³ ñë³â ë³êàð³â,
òðèâàëèé ÷àñ áàëàíñóâàâ íà ìåæ³
æèòòÿ òà ñìåðò³. Ó êîðîòê³ ìèò³
íàï³âñâ³äîìîñò³ íàìàãàâñÿ êó-
äèñü âòåêòè, ùîñü áóðìîò³â, íå-
ìîâ ïåðåáóâàâ ùå íà â³éí³. Òà îä-
íîãî äíÿ ²ãîð ïðèéøîâ äî òÿìè ³
ïîáà÷èâ ïîðÿä äðóæèíó. ² ñàìå
òîä³ â³ä÷óâ çàñïîêîºííÿ, ïî÷àâ
óñâ³äîìëþâàòè, äå â³í, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ íàâêîëî, ïîö³êàâèâñÿ,
ÿêèé äåíü òèæíÿ. Íàâ³òü á³ëü ñòàâ
íå òàêèì ãîñòðèì. Ï³äòðèìêà êî-
õàíî¿ ëþäèíè òà ð³äíèõ äîäàâàëà
ñèë.

Êîëè ²ãîð ïîâí³ñòþ îïðèòîì-
í³â ³ ïî÷àâ ñïðèéìàòè ä³éñí³ñòü,
äðóæèíà éîìó ñêàçàëà: «²ãîðþ, â
òåáå íîãè íåìàº…» Íà ùî â³í â³ä-
ïîâ³â: «Íåìàº, òî íåìàº, ãîëîâíå
– òè º, æèòè ìîæíà é ç ïðîòåçîì».
Ñàìå ò³º¿ ìèò³ îô³öåð ïîñòàâèâ
ñîá³ çà ìåòó íå ïðîñòî îäóæàòè, à
ïîâåðíóòèñÿ ñëóæèòè ó â³éñüêî.

Ðîáèòè áóäü-ùî, àáè ò³ëüêè ñòàòè
ïîðÿä ³ç òîâàðèøàìè ïî ñëóæá³.

– ß íå óÿâëÿþ ñâîãî æèòòÿ áåç
àðì³¿. ß çðîñòàâ ó â³éñüêîâèõ ì³ñ-
òå÷êàõ, äå âñ³õ îá’ºäíóº ïðè÷åò-
í³ñòü äî â³éñüêà. ² æèòòÿ ïîçà ö³ºþ
«êàñòîþ» äëÿ ìåíå íå ³ñíóº, –
ãîâîðèòü ²ãîð. 

Äðóæèíà ïîñò³éíî áóëà ïîðó÷
òà ï³äòðèìóâàëà éîãî. Õî÷à äëÿ
íå¿ öå áóëî âêðàé âàæêî. Òðèâà-
ëèé ÷àñ éîìó áîë³ëî òàê, ùî ï³ä-
òÿãóâàâñÿ íà çàë³çí³é ïîïåðå÷èí³
íàä ë³æêîì, àáè íå ñòîãíàòè. Çíå-
áîëþâàëüíå êîëîëè äâ³÷³ íà äîáó,
àëå éîãî ä³ÿ òðèâàëà íåäîâãî.
Á³ëü íåéìîâ³ðíî âèñíàæóâàâ,
³íîä³ ÷îëîâ³ê íàâ³òü âòðà÷àâ íàä
ñîáîþ êîíòðîëü, çðèâàâ ðîçäðà-
òóâàííÿ íà ë³êàðÿõ òà êîõàí³é
ëþäèí³. 

²ãîð ×óïðóí ³ç âäÿ÷í³ñòþ çãà-
äóº ë³êàð³â òà ïåðñîíàë Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ìå÷íè-
êîâà. Çàâäÿêè ¿õí³ì íàïîëåãëè-
âèì çóñèëëÿì
âæå çà òðè òèæí³
â íüîãî çàïðàöþ-
âàëè îáèäâ³ íèð-
êè, çíèê ñèëüíèé
á³ëü, à ïîâåðíåí-
íÿ äî ïîâíîö³í-
íîãî æèòòÿ ñòàëî
ñïðàâîþ ÷àñó.
Öèì ³ çàéíÿëèñÿ
ìåäèêè Êè¿âñüêî-
ãî â³éñüêîâîãî
ãîñï³òàëþ. Íà-
÷àëüíèê êë³í³êè
óøêîäæåíü – ãî-
ëîâíèé òðàâìà-
òîëîã Çáðîéíèõ
Ñèë ïîëêîâíèê
ìåäè÷íî¿ ñëóæáè
²ãîð Ñàâêà á³ëüøå
ðîêó áóêâàëüíî
ïî øìàòî÷êàõ
çáèðàâ ë³âó íîãó.
²íø³ ôàõ³âö³ çìó-
ñèëè ïîâíîö³ííî
ôóíêö³îíóâàòè
óøêîäæåí³ îðãà-
íè.  

Ïîò³ì – òðè-
âàëå ë³êóâàííÿ â
Åñòîí³¿, ðåàá³ë³-
òàö³ÿ â Ïîëüù³,

äå éîãî â÷èëè õîäèòè íà ïðîòåç³
ïðàâî¿ íîãè.

– Êîëè ìåíå îãëÿäàâ ïîëü-
ñüêèé ë³êàð, â³í òîðêíóâñÿ ìî¿õ
ñ³äíèöü ³ ñêàçàâ: «Í³, òàê ä³ëà íå
áóäå! ßêùî õî÷åø õîäèòè, âîíè
ìàþòü áóòè òâåðäèìè, ÿê ãîð³õ!»
– ðîçïîâ³äàº ²ãîð. 

Â³äòîä³ â³í ùîäåííî ðîáèòü
âèñíàæëèâ³ âïðàâè. Ïîíàä äâà
ðîêè ïåðåáóâàííÿ â ãîñï³òàë³ íå
çì³íèëè éîãî ïðàãíåííÿ ñëóæèòè
ó â³éñüêó. Ñàì ²ãîð íàëàøòîâàíèé
îïòèì³ñòè÷íî, àäæå íåùîäàâíî
éîãî ë³êàðíÿíà åïîïåÿ çàâåðøè-
ëàñÿ – íèí³ â³í ïðîäîâæóº ñëóæ-
áó â Öåíòð³ îïåðàòèâíèõ ñòàíäàð-
ò³â ³ ìåòîäèêè ï³äãîòîâêè Çáðîé-
íèõ Ñèë Óêðà¿íè.  

– Õî÷ó æèòè ïîâíîö³ííèì
æèòòÿì ³ ñëóæèòè. Íå äëÿ òîãî 18
ðîê³â òîìó ñêëàäàâ ïðèñÿãó, ùîá
ï³ä ÷àñ â³éíè ñòàòè öèâ³ëüíèì, –
ãîâîðèòü ï³äïîëêîâíèê ×óïðóí. 

Ðîìàí ÒÓÐÎÂÅÖÜ



Навкруги вирувало справжнє пекло. За лічені хвилини сонце за-
тягнуло чорним димом. В суцільній темряві гуркотіло, вибухало, 
лише іноді освітлюючи підступи до Пісків, де точився жорстокий 
бій. Коли винесли першого пораненого, санінструктор Олександр 
Калій перев’язав його і знову повернувся на передову. Поруч 
щось гучно рвонуло, і сержанта вибуховою хвилею відкинуло на-
зад. Він упав, але за секунди отямився і очам не повірив – в його 
автоматі стирчало аж п’ять(!) осколків, зброю просто сплющило. 
Олександр схопив «калаш» пораненого. Почув, що інший боєць 
кличе на допомогу, перебинтував хлопця і скомандував: «Повзи 
до наших». Відстрілюючись, відчув, як другий автомат теж вибило 
з рук. Підняв його і побачив неймовірне: куля увійшла прямісінь-
ко в районі гачка. Знову відкинув пошкоджену зброю і взяв авто-
мат вже іншого пораненого. Кілька хвилин бою – і знову удар! 
Цього разу ворожа куля увійшла в район рами затвора. За один 
бій медик поміняв три автомати! На його плечі була рація, то і її 
ворожий снайпер «зрізав». А тут ще й міна впала щось за три ме-
три. Запалила траву, але, на щастя, не вибухнула

ДОК»«

Cанінструктор сержант 
Олександр Калій врятував 

життя 287 пораненим
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Своє бойове хрещення санін-
структор батальйону сержант 
Олександр Калій пам’ятатиме все 
життя. Це сталося 21 липня 2014-
го під час першого штурму Пісків. 
Тоді втратили багато хлопців. Але 
поранених з-під обстрілів медик 
витягнув усіх. І всі вижили. А за-
галом за час своєї участі в АТО він 
врятував життя 287 пораненим. 
Серед них були і з відірваними 
кінцівками, і з розкритими черев-
ними порожнинами, і з пневмото-
раксами, були навіть двоє бійців з 
перебитими шийними артеріями, 
але й вони вижили! У санінструк-
тора на руках помер лише один 
– старший лейтенант Андрій Бер-
надський. Але в його випадку ме-
дик нічого не зміг вдіяти – снай-
перська куля увійшла прямісінько 
в серце офіцера.

Того липневого дня екіпажі 
кількох українських танків Т-64 і 
двох БМП з приданими підрозді-
лами отримали бойове завдання 
знищити опорний пункт терорис-
тів біля мосту між Пісками і Пер-
вомайським. Це давало можли-
вість розірвати кільце оточення 
навколо підрозділів Збройних Сил 
України на території донецького 
аеропорту.

Екіпаж танка капітана Олек-
сандра Лавренка в голові колони 
вийшов на блокпост терористів. 
Українцям протистояли міномет-
на батарея, два танки, кулемети 
і снайпери бойовиків. Зав’язався 
бій. Наші знешкодили «сепарські» 
бойові машини, кулеметників і 
три автобуси терористів, які по-
спішили на допомогу своїм з До-
нецька. Близько ста фанатів «рус-
кава міра» залишилися навічно на 
«кінцевій» зупинці. Але українські 
військові також зазнали втрату.

Екіпаж БМП-2, що рухала-
ся за танком Лавренка, почав 
евакуацію поранених військо-
вослужбовців. Сержант Калій, 
обробляючи рани, бачив, як без-
страшні танкісти, захопивши 
блокпост противника, приціль-
ним вогнем прикривали дії піхо-
ти та евакуаційної групи.

– У нас уже було багато 

«300-х». Їх звозили до місця, де я 
надавав меддопомогу, – згадує 
Калій. – І тут бойовики накрили 
нас мінометним вогнем. Лаврен-
ко розстріляв весь боєкомплект, 
але все одно рушив туди, звідки 
вівся обстріл по медпункту. Піз-
ніше бойовики на «рашистських» 
каналах розповіли, що «лаврен-
ківці» увірвалися на їхню пози-
цію і просто розчавили гусениця-
ми танка три мінометні обслуги! 
Але українці без боєкомплекту 
під’їхали дуже близько до сепа-
ратистів, і нашу бойову машину 
підбили. Механік-водій і навід-
ник загинули, а важкопоранений 
Олександр Лавренко підірвав 
себе, забравши на той світ ще 
кількох окупантів гранатою. Його 
екіпаж врятував життя близько 
сорока українцям. Геройський 
вчинок танкістів оцінив навіть 
ворог: їхні тіла через кілька днів 
після бою віддали помитими і 
переодягненими. Щоправда, все 
ж не втрималися від підлості: 
перед цим дружині Олександра 
в соцмережах відправили фото-
графію з обгорілими тілами. 14 
жовтня 2016 року за той бій Пре-
зидент України Петро Порошенко 
вручив орден «Золота Зірка» до 
звання Героя України вдові заги-
блого танкіста Олександра Лав-
ренка Світлані та його доньці.

– Повністю зачистити Піски 
наші війська змогли за кілька днів 
– тільки 24 липня, і колони з бо-
єприпасами і продуктами поча-
ли вільно заходити в донецький 
аеропорт. А медики могли ще й 
вивозити поранених, – згадує 
Олександр Калій, який у тому ле-
гендарному бою врятував життя 
ще й своєму комбату Дмитру Ка-
щенку на позивний «Кощій», що 
зазнав важкого поранення в ноги. 
Одна із куль пройшла у верхній 
частині стегна. Перебита артерія, 
кров фонтанує. Джгут не накла-
деш. Олександр зорієнтувався 
миттєво. Вколов два шприци зне-
болювального, намацав артерію, 
затис її пальцем, скальпелем 
розрізав, «ув’язав», потім «втрам-
бував» це все і відправив ком-
бата на евакуацію в госпіталь. У 
цьому бою медик і сам отримав 
поранення. 

Саме після 21 липня Олексан-
дра в рідній 93-й окремій механі-
зованій бригаді почали називати 
«Доком». На війні для бійців він 
став одночасно хірургом, травма-
тологом і психологом. 

ЗА ФРОНТ ХАБАР 
ВИМАГАЛИ

В юності Олександр потра-
пив в аварію й отримав серйозну 

Олександр Калій (знизу справа) з 
бойовими побратимами із Харкова
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х. І всі вижили. А за-

«300-х». Їх звозили до місця, де я
надавав меддопомогу, – згадує
Калій. – І тут бойовики накрили
нас мінометним вогнем. Лаврен-
ко розстріляв весь боєкомплект,
але все одно рушив туди, звідки
вівся обстріл по медпункту. Піз-
ніше бойовики на «рашистських»

– Повністю зачистити Піски
наші війська змогли за кілька днів
– тільки 24 липня, і колони з бо-
єприпасами і продуктами поча-
ли вільно заходити в донецький
аеропорт. А медики могли ще й
вивозити поранених, – згадує
Олександр Калій, який у тому ле-
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травму хребта. Лікарі постави-
ли його на ноги, але йти в армію 
категорично заборонили. Сашко 
довго бігав за військкомом: ви-
прошував дозвіл служити. Той 
відмовляв, але таки здався, адже 
хлопець виявився наполегливим. 
Схожа ситуація повторилася і 
п’ятнадцять років по тому.

37-річний харків’янин Олек-
сандр Калій прийшов у районний 
військкомат, як тільки розпочала-
ся АТО. Його знову довго не хоті-
ли брати на фронт: багатодітний 
батько, до того ж має проблеми 
зі здоров’ям. І все ж взяли, але 
залишили при військкоматі, де 
чоловік налаштовував старенькі 
комп’ютери.

Одного разу Калія відправили 
в госпіталь допомагати перено-
сити до моргу «200-х», адже він 
мав медичну освіту і досвід ро-
боти на «швидкій». Побачивши 
характер поранень, він зрозумів, 
що практично половину з хлоп-
ців можна було врятувати. Деякі 
із загиблих стекли кров’ю через 
неправильно накладений джгут. 
Того ж дня чоловік почав писати 
рапорти із проханням направи-
ти його на передову. Один подав. 
Не задовольнили. Другий – теж. 
Коли настала черга десятого, пол-
ковник напряму заявив: «Розумі-
єш, у мене люди платять для того, 
щоб в АТО не йти». Олександр був 
ошелешений: «Не розумію, я що, 
маю заплатити, щоб піти на ві-
йну?» А той у відповідь: «Ну ти ж 
дорослий хлопець...» І тут чоловік 
не витримав, заїхав горе-офіцеру 

в щелепу. Наступного дня сер-
жант був на бесіді у облвійськко-
ма, який, розібравшись у ситуації, 
прохання добровольця направити 
на передову виконав. А «поране-
ний» полковник пізніше отримав 
своє, коли його спіймали на хаба-
рі і віддали під суд.

До АТО того разу вирушило 34 
чоловіки із харківських військ-
коматів, що, як і Олександр, рва-
лися на фронт. Всі вони потрапили 
у 93-ю окрему механізовану бри-
гаду. Після двох тижнів навчань 
мобілізовані вже вели бойові дії 
під Донецьком, у Пісках. 

18 липня у складі батальйонної 
тактичної групи, якою командував 
Дмитро Кащенко, він же «Кощій», 
двома танками і БМП здійснили 
марш-кидок з Андріївки по сепар-
ських тилах з виходом спочатку 
на військову частину «Зеніт», по-
тім прорвалися в донецький ае-
ропорт. Там піхоту зустріли гос-
тинно, надвечір полягали спати. В 
терміналах ще було світло, вода.

Вранці Олександр прокинувся 
і вирішив просто пройтися по-
зиціями. У нього із собою, звіс-
но, була медична сумка. Хлопці 
побачили бійця і запитують: «Ти 
«Док»?» Той: «Так». «У нас поране-
ні, допоможеш?»

– За два дні ми з фельдшером 
Костею з 3-го полку спецпризна-
чення прооперували двадцять 
п’ять(!) бійців, – згадує Калій. – 
До кінця першого дня мене коло-
тило всього, попросив: «Мужики, 
дайте горілки». Адже того разу я 
оперував вперше. 20-го липня до 

аеропорту прорвалася ще одна 
група з бригади. Серед них був 
Вадим Бійчук, хірург. З ним вже 
було легше. 

Олександр Калій вважає, що 
на передовій бійцям потрібна не 
тільки медична, а й психологічна 
допомога. 

– Одного разу мій дядько, 
який пройшов Афган і Карабах, 
дав мені одну пораду: «Санько, 
запам’ятай. Сміх – це найкраща 
розрядка», – розповідає сержант. 
– Тобто, коли нерви напружені до 
межі, коли лупить міномет, коли 
працюють снайпери, а хлопці бо-
яться голову висунути, прорива-
єшся до них, «пірнаєш» в окоп і 
починаєш: «Мужики, і що ви тут 
робите? Чого це ви бій без мене 
влаштували? На війні дають на-
городи, а я на них дуже жадібний, 
треба ділитися». І вони починають 
посміхатися. Загалом медик на 
фронті не повинен думати про те, 
що кулі свистять і вибухи навкру-
ги. Його завдання – надати першу 
допомогу пораненому, а потім 
евакуювати.

В АТО сержант Калій пробув 
півтора року. За цей час пройшов 
всі гарячі точки, отримав три по-
ранення. І важив лише 80 кг за-
мість «довоєнних» 148. Навіть 
свою астму «залікував» під час 
багаторазових «візитів» у доне-
цький аеропорт, де не було мож-
ливості купити рятівний «Саль-
бутамол». Було важко, спочатку 
задихався, сильно кашляв, але за 
деякий час астма потроху відсту-
пила і надлишкова вага теж!

На фронті Олександр починав 
з посади санінструктора, а закін-
чував начальником медпункту 
батальйону. 

НАЙГОЛОВНІШІ ВОРОГИ 
– БЮРОКРАТИ

Опісля Олександр продовжив 
службу у Шевченківському рай-
військкоматі м. Харкова, де обі-
ймає посаду начальника радіо-
вузла зв’язку та інформатизації, 
начальника радіостанції. Крім 
того, вирішив здобути вищу освіту 
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– вступив на заочне навчання до 
Харківського національного уні-
верситету радіоелектроніки, де 
вивчає біомедичну інженерію і 
протезування. 

Поки Олександр захищав Бать-
ківщину на Сході, його дружина і 
три доньки тулилися в маленькій 
кімнаті заводського гуртожитку. 
Старша донька Ліза 2015 року піш-
ла в перший клас. Весь навчальний 
рік вона робила уроки на... табуре-
ті: письмовий стіл поставити було 
ніде. Зі спальними місцями теж 
проблема. Мама і дівчатка приму-
дрялися поміститися вчотирьох на 
двох’ярусному ліжку. А тато лягав 
відпочивати на підлозі.

– Коли прийшов ставати на 
квартирний облік в квартирно-
експлуатаційну частину, там не 
знали, в яку чергу мене постави-
ти, – згадує Олександр Калій. – 
Вирішили записати до «афганців» 
і чорнобильців. Видали список 
документів. Зібрав усі, приніс. Се-
кретар дописав ще п’ять пунктів. 
Оформив і ці. Тоді мені написали 
ще два. Нарешті я зібрав необхід-
ні папери і почув довгоочікувані 
слова: «Тепер є всі». Став чекати. 
У Харкові на гарнізон виділили 25 
квартир. Обласному військкомату 

перепала одна. І тут 
раптом з’ясувалося, 
що мене в черзі… 
немає, тому що моя 
справа повністю не 
зібрана! Якійсь папі-
рець загубився!

Був і на особисто-
му прийомі у харків-
ського міського голо-
ви Геннадія Кернеса. 
Він запропонував на 
вибір два варіанти 
вирішення квартир-
ної проблеми. Пер-
ший – кредитування 
бійців АТО на пільго-
вих умовах, під 3 відсотки річних. 
П’ять відсотків суми (близько 44 
тис. грн) потрібно було заплатити 
відразу. Але навіть цих грошей я 
не мав. Другий варіант – отрима-
ти землю. Мені нав’язували ділян-
ку на болоті, поруч із шосе. Але як 
я зможу побудувати будинок на 
одну зарплату, маючи на руках 
трьох маленьких дітей? Помічни-
ки міського голови потім ще щось 
уточнювали, просили надати чер-
гові папірці. Я подумав, що мені 
нарешті допомагатимуть. Три-
вожний звінок пролунав у січні 
2016 року: «Здрастуйте, вас тур-
бує соціальна служба. Що ви зро-
били, щоб змінити умови життя 
дітей?» – «Я встав на квартирний 
облік, був на особистому прийомі 
в Кернеса. Поки чекаю». – «Якщо 
протягом півроку нічого не змі-
ните і житлові умови не відпові-
датимуть нормам, створять спе-
ціальну комісію і ваші діти будуть 
визначені в дитбудинок», – зая-
вив представник соцслужби. Тоді 

я зрозумів, навіщо збирали ві-
домості про мою сім’ю: щоб 

погрожувати, замість того, 
щоб допомогти.

Зневірившись, Олек-
сандр Калій написав про 
свою житлову проблему 
Андрію Боєчку, волонтеру, 
ініціатору всеукраїнської 
акції «Народний Герой 
України». Вони познайо-
милися 15 липня 2015 р. в 
Дніпрі, де «Доку» урочисто 
вручали народний орден. 

На початку 2016-го Андрій запро-
понував «Доку» приїхати на чер-
гову церемонію нагородження 
в Полтаву і розповісти про свою 
проблему зі сцени. Про Олек-
сандра потім багато писали. Але 
харківська влада ніяк не відреа-
гувала, на відміну від звичайних 
людей, які упродовж семи місяців 
збирали кошти для Олександра. 
Перераховували бійці, літні люди, 
волонтери. Зібрали близько 8 тис. 
дол. Ще 25 тис. дол. надав благо-
дійник із Канади, який і до того 
виділяв гроші на ліки та одяг для 
українських бійців. 

А потім сталося ще одне диво. 
Вибирати житло Олександр Калій 
ходив разом з дочками (мамі про 
придбання сказали в останній мо-
мент, зробили їй сюрприз). Жінка, 
що продавала житло, сказала, що 
він виніс з поля бою в донецькому 
аеропорту її пораненого племін-
ника, і зменшила вартість кварти-
ри на кілька тисяч доларів! 

– З серпня ми мешкаємо в 
чотирикімнатних апартаментах, 
– посміхається Олександр Калій. 
– Одна кімната для нас з дружи-
ною Марією. У дівчат теж окрема 
спальня. Облаштовуємо кімнату 
для занять. Скільки можна Лізі 
вчити уроки на табуретці? Скоро 
школяркою стане і Олександра. 
Молодша, Вероніка, поки ходить 
у дитячий садок. А школа і садок 
тепер не за кілометр від нашого 
будинку, як було раніше, а просто 
у дворі. 

Юрій КУЗНЕЦОВ
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Інструктор із виживання, ін-
структор з водіння бронемашин, 
десантник, духовний наставник 
–  ці характеристики прапорщика 
Сергія Гриба можна продовжити 
ще й словом «сталкер». Саме так, 
за прикладом донецьких кіборгів, 
охрестили себе захисники найга-
рячішої точки 2016-го – промзо-
ни в Авдіївці. 

6 квітня взводна-тактична гру-
па навчального центру ВДВ при-
була до місця призначення – у 
населений пункт Авдіївка. На той 
момент інтенсивність ворожих 
обстрілів промзони порівнювали 
із донецьким аеропортом. Теро-
ристи пускали в хід танки та мі-
номети. Їм вкрай необхідно було 
встановити контроль над тран-
спортною артерією Донецьк-Гор-
лівка. Українські військові чер-
гової ротації знали, куди їдуть, 
але ніхто не відмовився. Вони на-
стільки були впевнені у своїх си-
лах, що серед терористів про них 
пішли чутки: «Приїхали суперво-
їни». Таку новину армійці почу-
ли, коли їм вдалося перехопити 
ворожі радіорозмови. А переко-
нувати в протилежному навіть і 
не думали. Навпаки, це додавало 
українцям упевненості та віри: 
вони встоять.

Терористам, видно, не терпі-
лося перевірити новачків. Тож 
вже наступного дня вони піш-
ли на штурм. 19 українських за-

ЮЛІАНОВИЧ

Навколо запанувала тиша. А в голові командира 
взводу дзвенів  відгомін смертельного бою. 

Та до нього додавалися ще якісь ледь чутні звуки. 
Коли почав прислухатися, здивуванню 

не було меж – голос лунав з-під його 
бронежилета. Якимось дивним чином 
увімкнувся електронний запис Біблії. 

Вищі сили були на боці українців
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хисників сім із половиною годин 
стримували ворога. Як згодом 
проінформувало вище коман-
дування, промзону з трьох боків 
атакували російські спецпризна-
ченці. Та їхні численні спроби за-
йняти територію були помножені 
на нуль. Навіть підступні плани 
викурити охоронців об’єкта ні до 
чого не призвели.

– Вони підпалили другий по-
верх будівлі. Ми всі спустилися 
на перший. Я думаю, вони чекали,  
що почнемо відступати. Ми цього 
не зробили, бо знали – так нам не 
вижити, – згадує командир відді-
лення взводної-тактичної групи 
Сергій Гриб. 

Будівля палала, дим виїдав    
очі, а стіни ледь витримували 
шалений обстріл. Бійці рятува-
лися, як могли – хтось знайшов 
пов’язку, а хтось обливав водою 
балаклаву, щоб не задихнути-
ся. Кілька бійців повернулися на 
другий поверх. Знайшовши кім-
нату, де не сильно горіло, зайняли 
позиції та почали вести вогонь по 
противнику. 

Такого російські «специ» не 
очікували і радіозв’язком пові-
домили своєму керівництву: «Ми 
відходимо». 

Саме тоді Сергій Юліанович 
зрозумів, звідки линули дивні 
звуки:

– Я носив під бронежилетом у 
кишені електронну Біблію, але я 
ї ї не вмикав. Коли почав прислу-
хатись, це було саме «Одкровен-
ня». Я вирахував, що ввімкнулася 
вона ще на початку бою, – згадує 
Сергій Гриб. 

Можливо, професіоналізм убе-
ріг наших воїнів від загибелі, а 
можливо, і вищі сили. Серед на-
ших у тому зіткненні не було на-
віть поранених. Сергій – глибоко 
віруюча людина, християнин. І 
він каже, що на війні немає та-
ких, хто не вірить у Бога. Але під-
тримка потрібна завжди. Тож роль 
духовного наставника взяв на 
себе. Хтось почав його називати 
«святий отець», а хтось «падре», 
та взводний не гнівався за це на 
20-річних підлеглих, які годилися 
йому в сини. Просто міг мовчки пі-

дійти, по-батьківськи пригорнути, 
щоб комусь стало легше на душі. 
А коли не було боїв – збиралися в 
наметі, де Сергій влаштував таку 
собі польову капличку із гільзами 
замість лампадок та невеличким 
образом. Воїни інколи просто зби-
ралися там, слухали запис Святого 
Письма та думали про щось для 
них важливе.     

Такі моменти дуже цінували-
ся в колективі. Бо відпочити на 
об’єкті – майже неможливо. Два 
кілометри руїн, закатаних у ас-
фальт, та тонкі стіни з жесті, які 
наскрізь прострілюються – су-
вора реальність авдіївської про-
мзони. Погіршує ситуацію і не-
ймовірна близькість до позицій 
противника. У деяких місцях – до 
50 метрів. Сергій каже, що могли 
чути, як окупанти говорять, а вве-
чері навіть без приладів нічного 

бачення розпізнавали їхні фігу-
ри. А ще постійно мали бути напо-
готові. Бандити намагалися піді-
йти впритул та вчинити диверсію. 
Ледь не щодня були непрохані 
гості – ворожі ДРГ. А «братній» на-
род гатив по них 120-ти та 152-мі-
ліметровим калібром.

– З 13 травня курсанти вій-
ськових училищ РФ приїхали, ма-
буть, складати заліки. Почалися 
масові обстріли з мінометів, ар-
тилерії, які тривали по 3-4 години.  
Вони стояли за один-два кіломе-
три  від Ясинуватої та вели по нас 
вогонь, – каже командир взводу.

Інколи забували про сон. Було 
й таке, що тим, хто змінився зі 
спостережної позиції, вистачало 
часу лише на ковток води чи на 
те, щоб обтертися вологою сер-
веткою. А потім знову – у бій. Сер-
гій зі своїм підрозділом пробув у 
Авдіївці  3 місяці. За цей час йому 
довелося поспілкуватися із міс-
цевими. І найбільше бійця вража-
ло не те, що за два кілометри від 
зони зіткнення триває спокійне 
цивільне життя без жодних ознак 
війни, а те, що підходили прості 
робітники та казали: «До зустрічі 
на промці!»

 Напевне, вони були по обидва 
боки лінії вогню, але про це ніх-
то ніколи не дізнається. Та Сергію 

Грибу це не так уже й важливо. 
Він дуже болісно сприймає цю 
жорстоку реальність, а на деякі 
закиди людей, що віруюча люди-
на не має брати до рук зброю, за-
вжди відповідає: 

– Всім дряпають очі слова 
«Не вбий!». Але якщо прочитати 
уважніше про землю обітовану 
і як на ній осів той народ, якому 
Бог дав цю територію, то все стає 
зрозуміло. І я як людина віруюча 
розумію, що народився та живу 

Серед терористів пішли чутки: «Приїхали 
супервоїни». Таку новину армійці почули, коли їм 

вдалося перехопити ворожі радіорозмови. 
А переконувати в протилежному навіть і 

не думали. Навпаки, це додавало українцям 
упевненості та віри: вони встоять

Воїни інколи просто збиралися
у капличці й слухали запис 
Святого Письма

дійти, по-батьківськи 
щоб комусь стало лег
А коли не було боїв – 
наметі, де Сергій влаш
собі польову капличку

у капличці й слухали зап
Святого Письма
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Любов до цієї справи прищепив і 
власним дітям.

Серед вихованців Сергія Гри-
ба є й ті, хто пройшов військову 
службу у військах спецпризна-
чення та морській піхоті. А хлопці, 
яких навчив нещодавно, телефо-
нують йому із зони АТО і кажуть, 
що його методи дієві, вони пере-
вірили це на практиці. 

Сам Сергій повернувся у вій-
сько під час шостої хвилі мобілі-
зації. І хоча його особова справа 
у військкоматі дивним чином за-
губилася, а він на початок проти-
стояння на Сході був багатодіт-
ним батьком неповнолітніх дітей, 
все одно наполіг, що служитиме  
скільки вистачить сил. А на запи-
тання, чи погодиться знову виїхати 
з рідного Житомира в гарячу точку 
Донбасу, без вагань відповів: 

– Я буду там, де буде потрібна 
моя допомога. 

Галина ЖОЛТІКОВА

в Збройні сили. Адже на початку 
90-х була перша спроба вдяг-
нути військовий однострій та 
пов’язати своє життя з армією. На 
жаль, кар’єра молодого інструк-
тора з водіння тривала недовго. 
Постійні скорочення та негараз-
ди перервали ї ї. Йому, молодо-
му спеціалісту, довелося шукати 
себе у цивільному житті. Та доля 
склалася так, що він зміг зберег-
ти досвід і накопичити унікальні 
знання, щоб передати їх дітям та 
підліткам. Став сертифікованим  
інструктором з виживання у рам-
ках міжнародного руху, який діє 
на Житомирщині. 

– Це рух на кшталт скаутсько-
го, Пласту. Діти віком від 6 до 18 
років вивчають топографію, орі-
єнтування на місцевості, долають 
переправи, опановують альпі-
ністську підготовку, навички на-
дання першої медичної допомоги 
тощо. Я й нині працюю інструкто-
ром. Це моя волонтерська робота. 

на своїй землі. Я не йду в РФ, не 
претендую ні на чиї землі. І свята 
справа – боронити власну зем-
лю. А Біблія каже: немає більшої 
любові за ту, коли хто кладе душу 
свою за друзів своїх. 

Тож Сергій знає, що не робить 
нічого проти власної совісті, не 
вчиняє такого, за що б було со-
ромно перед дітьми та дружи-
ною. Він ні від кого не приховував, 
що їде в Авдіївку. Коли телефону-
вав додому, завжди казав: «Все 
добре». А в бою викладався на всі 
сто.

– Вже потім мої молоді під-
леглі, зізналися мені: «Юліанови-
чу, вибачте нас, але ми укладали 
парі, наскільки Вас вистачить», – 
усміхається Сергій.

Він живе заради того, щоб 
зробити життя кращим. І звик 
робити те, до чого прагне душа: 
до військової служби, екстриму, 
самореалізації. Напевне, це під-
штовхнуло його вдруге прийти 

На початок протистояння на Сході Сергій уже був багатодітним батьком неповнолітніх дітей, 
але все одно наполіг, що служитиме, скільки вистачить сил

в Збройні сили. Адже на 
90-х була перша спроб
нути військовий однос
пов’язати своє життя з арм
жаль, кар’єра молодого
тора з водіння тривала 
Постійні скорочення та н

на своїй землі. Я не йду в РФ, не 
претендую ні на чиї землі. І свята 
справа – боронити власну зем-
лю. А Біблія каже: немає більшої 
любові за ту, коли хто кладе душу 
свою за друзів своїх. 

Тож Сергій знає, що не робить 

На початок протистояння на Сході Сергій уже був багатодітним батьк
але все одно наполіг, що служитиме, скільки вистачить сил
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Нещодавно мені зателефонував знайо-
мий, якого призвали до війська з першою 
хвилею мобілізації. По голосу було чутно, 
що чоловік роздратований. Просив, аби 
я як журналіст, написав критичну статтю 
про роботу однієї із київських житлово-
експлуатаційних контор. Мовляв, її пра-
цівники не приділили йому, учаснику ан-
титерористичної операції, належної уваги, 
примусили оббивати пороги інших інстан-
цій тощо

ЗЦІЛИВШИ
ВИЛІКУЄШ 

ТІЛО,Й ДУШУ
Ситуація дуже знайома. Адже 

трапляється скрізь і повсякчас. 
Якогось єдиного правильного 
способу її вирішення, на жаль, 
немає. Але цілком зрозуміло 
одне: захисників України потріб-
но готувати до цивільного життя 
ще під час служби.

Як рівний рівному
Саме цим і займається громад-

ська організація «Ліга офіцерів». 
Від часу її створення 2001 року  
головним напрямком роботи є 
соціально-психологічна адапта-
ція, професійна перепідготовка 
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військовослужбовців, звільнених 
у запас, членів їхніх сімей, а також 
вирішення юридичних та інших 
нагальних питань. Віднедавна 
спектр діяльності значно розши-
рився. У її складі тепер працюють 
ще й психологи, які допомагають 
нашим бійцям якнайшвидше по-
долати наслідки бойового стресу 
та попередити виникнення пост-
травматичного синдрому, пройти 

лише на забезпечення повсяк-
денної життєдіяльності. Протя-
гом багатьох попередніх років цю 
структуру всіляко реформували, 
кілька разів перейменовували, 
скорочували. Очевидно сподіваю-
чись на те, що війна ніколи не пе-
ретне кордони нашої країни.

З початком війни на Донбасі 
помилки минулих років пере-
росли в гострі проблеми. Тому 

Загалом через проект пройшли 
понад 4 тис. осіб.

– Насамперед працює коман-
да патріотів та однодумців, а вже 
потім – психологів, – пояснює Ві-
кторія Арнаутова, керівник пси-
хологічної служби ГО «Ліга офі-
церів», кандидат психологічних 
наук. – Всі наші колеги – практич-
ні психологи та психотерапевти, 
які працюють за різними психо-
логічними напрямками. Майже 
кожного місяця ми навчаємося 
та отримуємо різноманітні серти-
фікати й дипломи. Адже робота 
у цій сфері потребує постійного 
вдосконалення.

Пік затребуваності психологів 
у Збройних Силах України припав 
на грудень 2015 року, коли стали 
відчутними наслідки попередніх 
бойових дій. Це і постійне пере-
бування наших бійців під обстрі-
лами з ворожих «Градів» під час 
прикриття державного кордону, 
і оборона донецького аеропорту, 
Іловайськ тощо.

роботу з психологічної реабілі-
тації військовослужбовців взя-
ли на себе професійні психоло-
ги громадської організації «Ліга 
офіцерів». Нині ними впроваджу-
ється проект психологічної реа-
білітації учасників бойових дій, 
які плануються до звільнення у 
запас. Його підтримує Офіс НАТО 
в Україні. Окремим напрямком є 
програма «Шлях з бою додому». 
Вона розрахована на військово-
службовців, які нещодавно по-
вернулися із зони бойових дій. 

Психологи відразу опрацюва-
ли алгоритм контролю бойового 
стресу. Правильно його застосо-
вувати спочатку вчать командирів, 
потім бійців. Навчають за прин-
ципом «рівний рівному» – за при-
кладом ізраїльської армії. Адже у 
стресовій ситуації поруч із бійцем 
психолога немає. Є його побратим, 
який також виконує бойове за-
вдання. Тому першу психологічну 
допомогу може надати лише він. 
Аби зробити це грамотно, необхід-
ні певні знання.

курс реабілітації після виведен-
ня підрозділу із зони бойових дій 
тощо.

Залучення до цієї роботи до-
даткових ресурсів зумовлене тим, 
що раніше діяльність соціально-
психологічної служби в україн-
ському війську спрямовувалася 
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Загалом через проект пройш
понад 4 тис. осіб.

– Насамперед працює кома
да патріотів та однодумців, а в
потім – психологів, – пояснює 
кторія Арнаутова, керівник пс
хологічної служби ГО «Ліга оф
церів», кандидат психологічн
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За понад два роки психологи 
«Ліги офіцерів» навчили цих пре-
мудростей велику кількість вій-
ськовослужбовців. Серед їхніх 
підопічних є бійці, з якими орга-
нізація працює індивідуально в 
режимі он-лайн. Багато з них вже 
звільнилися з армії, але й у ци-
вільному житті використовують 
набуті навички.

З передовою та частинами, які 
відновлюються в пунктах постій-
ної дислокації, обов’язково під-
тримують зворотний зв’язок. 

– Нещодавно, наприклад, ми 
отримали інформацію про те, що 
одна з частин спеціального при-
значення постійно перебуває 
під потужними обстрілами про-
російських терористів, – продо-
вжує Вікторія Арнаутова. – Через 
те психологічний стан особового 
складу потребує уваги. Особливо 
молодих бійців, які лише нещо-
давно розпочали військову служ-
бу. Вчасне реагування є вкрай 
важливим, адже дозволяє змен-
шити напругу та запобігти появі 
посттравматичних розладів.

Механізмів для реалізації цієї 
мети існує достатньо. Наприклад, 
дихальні вправи відпрацьовують 
самостійно, в парах чи малих під-
групах. Активно використовують-
ся фізичні вправи, які дозволяють 
позбутися напруги й затиснення 

м’язів у різних частинах тіла. 
А елементи польового масажу 
можна виконувати просто на під-
лозі, не знімаючи форму. Все це 
також допомагає зняти стрес.

– Нині відомо дуже багато 
різних методик релаксації, до-
сягнення тонусу тощо, – говорить 
Родіон Григорян, представник 
громадської організації «Ліга офі-
церів». – Під час занять за допо-
могою спеціального приладу ми 
демонструємо військовослуж-
бовцям, як різняться показники 
їхнього фізіологічного стану до 
і після виконання вправ із само-
регуляції. Чоловіки й жінки, які 
постійно тренуються, буквально 
за лічені хвилини можуть ввес-
ти себе в оптимальний стан. І так 
само швидко вийти з нього.

Коли немає 
фітнес-клубу

На початку бойових дій на пе-
редовій іноді траплялися випад-
ки, що навіть кількаденні зусилля 
психологів не давали очікуваного 
результату. Бійці або не сприйма-
ли інформацію, або поводилися 
так, ніби чують її вперше. У тако-
му разі підключали тіло: робили 
масажі, проводили рефлексоте-
рапію тощо. Належним чином ро-
зумова активність бійців почина-
ла працювати лише після зняття 
м’язової напруги.

– Усі стресові ситуації, в які 
потрапляє людина, мають здат-
ність накопичуватися в тілі, – по-
яснює психолог «Ліги офіцерів», 
арт-терапевт Ольга Кліндух. – Це 
напруження ми відчуваємо в 
м’язах. Позбутися його можна за 
допомогою різноманітних вправ. 
Це, наприклад, фізичне розсла-
блення, а також психічне та емо-
ційне розвантаження. Сенс наших 
занять полягає в тому, аби навчи-
ти цих методик бійців. Тоді в май-
бутньому вони самі зможуть ви-
конувати ці вправи та поділитися 
ними зі своїми рідними.

Технік для відновлення тіла 
людини насправді дуже багато. 
Деякі хоч і дуже прості у вико-
ристанні, проте мають відчутний 
ефект. Наприклад, вправи із пет-
лями TRX (тіарекс). Цей інстру-
ментарій 1997 року винайшов 
Ренді Хетрік, командир підроз-
ділу «Морські котики» ВМС США. 
До служби в армії він займався 
джіу-джитсу. А коли потрапив 
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служити на авіаносець, то понад 
усе прагнув підтримувати спор-
тивну форму. На жаль, на кораблі 
спортивні снаряди не передба-
чалися. Тоді він узяв старі стро-
пи і сконструював із них просте 
знаряддя у вигляді мотузки 
із кріпленнями для рук. Петлі 
можна закріплювати до будь-
яких нерухомих частин і по-
вністю прокачувати тіло.

Спочатку існувало де-
кілька десятків спортив-
них вправ на TRX. Тепер 
їх понад п’ять сотень. 
Цей інструментарій став 
трендовим у багатьох 
фітнес-центрах та спор-
тивних клубах нашої 
країни та за кордоном. 
Для бійців він хороший 
тим, що не має ваги і не 
займає місця. Кожен 
може носити його в 
рюкзаку. За кілька 
хвилин TRX готові 
до використання. 
Знаряддя дуже 
ефективне для 
с п е ц і а л ь н и х 
п і д р о з д і л і в 
та для тих 
бійців, яким 
тривалий час 
д о в о д и т ь с я 
перебувати у 
нерухомому стані або перена-
пружувати м’язи спини.

Психолог лікує 
не пігулками

Тренінгова програма «Шлях з 
бою додому» передбачає також 
підготовку військовослужбовців 
– учасників бойових дій до мир-
ного життя. Хлопці опановують 
техніки саморегуляції та віднов-
лення, вчаться ефективно спілку-
ватися з оточуючими та конструк-
тивно врегульовувати конфлікти 
тощо. Аби закріпити ці знання, 
психологи проводять репетиції, 
рольові ігри, які готують бійців до 
спілкування з працівниками ЖЕ-
Ків, медичних закладів, різнома-
нітних служб тощо.

Конфлікти з учасниками АТО 
виникають насамперед тому, що 
бійцям довелося пройти через 
екстремальні ситуації. На війні 
весь ритм їхнього життя підпо-
рядковувався певним правилам, 
чітке дотримання яких дозво-
лило не лише успішно бороти-
ся з ворогом, а й вижити. Ще 
вчора вони буквально диви-
лися смерті в очі, а сьогодні 
стикаються з елементарним 
нерозумінням, байдужістю 
чи навіть хамством.

Це відбувається тому, 
що наше суспільство ніби 
розділилося на два табо-
ри. Одні намагаються зро-
зуміти наших захисників, 
всіляко допомагають, 
співчувають. Інші – на-
впаки, шукають у всьо-
му негатив, особливо 
якщо він добряче пі-
дігрітий засобами 
масової інформа-

ції. Ми добре ро-
зуміємо, звідки 
«ростуть ноги» 
у формуванні 
такого ставлен-
ня. Але маємо 
пам’ятати, що 
ці чоловіки 
та дівчата 
п р о й ш л и 
через війну. 

Вони стали 
на захист країни та заслужили 
на повагу суспільства і турботу 
держави.

– Реабілітаційні практики з 
учасниками бойових дій допома-
гають нашим чоловікам та жінкам 
повернутися до мирного життя, 
– говорить Римма Ватутіна, лікар-
психотерапевт, кризовий психо-
лог. – Людина, яка прийшла з ві-
йни, внутрішньо дуже напружена. 
Не лише емоційно, а й фізично. 
Працюючи з її тілом, ми допома-
гаємо розслабитися й припинити 
очікувати небезпеку. 

Проведенням таких тренінгів 
психологи намагаються також зо-
рієнтувати ветеранів на активну 
громадянську позицію, аби вони 
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не розчинялися серед загалу, а 
виступали активними громадяна-
ми нашого суспільства. Можли-
во, вже завтра хтось із них змо-
же відкрити серйозний бізнес чи 
створити громадську організацію, 
братиме активну участь у політич-
ному житті тощо. Адже насправді 
учасники бойових дій – це вели-
чезна ресурсна сила для розвитку 
будь-якого суспільства. Завдання 
психологів – підтримати цю силу і 
спрямувати її в потрібне русло.

Влітку команда психологів 
«Ліги офіцерів» виїжджала у Хор-
ватію запозичити досвід робо-
ти тамтешнього міністерства у 
справах ветеранів. Там ситуація 
дуже нагадує українську: тамтеш-
ні учасники бойових дій одразу 
після війни самі, як правило, по 
психологічну допомогу також не 
зверталися, залишаючись наодин-
ці зі своїми проблемами. Тому в 
цій країні починали активно пра-
цювати мобільні бригади, які від-
відували ветеранів війни в сім’ях, 
вивчали соціальне становище та 
морально-психологічний клімат у 
родинах та пропонували необхід-
ну допомогу.

В нашій державі, як і у біль-
шості країн пострадянського про-
стору, також відсутня культура 
звернення до психологів. Ми тра-
диційно вважаємо це маячнею, а 
людей, які всеж таки звертаються 
до них по допомогу, або дивака-
ми, або хворими. Але ж насправді 

психологи – це не лікарі, адже 
вони не призначають ліків, а до-
помагають іншими способами.

– У Збройних Силах України 
психологічної реабілітації нині 
потребують понад 60 тис. військо-
вослужбовців, – пояснює пол-
ковник Юрій Спицький, начальник 
відділу психологічного супро-
водження – заступник началь-
ника управління психологічного 
забезпечення Головного управ-
ління морально-психологічного 
забезпечення Збройних Сил Укра-
їни. – У зв’язку з цим нещодавно 
Міністр оборони України Степан 
Полторак підписав тимчасову 
настанову по медичному забез-
печенню, де вказані конкретні 
причини направлення бійців у ре-
абілітаційні центри. Це, зокрема, 
хронічна втома, перевтома тощо. 

Залишилося лише з’ясувати мож-
ливості щодо кількості пацієнтів 
та узгодити підстави направлен-
ня туди військовослужбовців. 

Будь-яка війна приносить кра-
їні горе. Це не лише економічні 
та фінансові негаразди. Насам-
перед, це тисячі скалічених тіл 
і душ. І якщо не зважати на цю 
проблему, то згодом ці негаразди 
проникнуть у всі сфери нашого 
життя. Зокрема вплинуть на пси-
хологічне здоров’я суспільства. 
Тому психологічна реабілітація 
за підтримки НАТО в Україні – це 
одна із ланок побудови держав-
ної системи психологічної реабі-
літації загалом по країні. І вона 
має працювати, допоки живими 
залишаються учасники антитеро-
ристичної операції.

Сергій БАСАРАБ
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Під час ротацій на охоплений вій-
ною Донбас вона не здійснювала 
героїчних вчинків і не зупиняла во-
рожі танки, що сунули на позиції 
українських армійців, хоча завжди 
була поряд з рядовими бійцями 
та офіцерами.  Історії про небез-
печне життя розвідника, втрату 
друзів чи суперечки між побра-
тимами чула з перших уст. Кожна 
поїздка на передову для військо-
вого психолога Ольги Швець була 
одночасно цікавою, складною і 
небезпечною. Однак молода, тен-
дітна та креативна жінка легких 
шляхів для себе не шукала. На-
віть тоді, коли сльози напо-
внювали очі, до горла підкочу-
вався клубок, її не покидало 
бажання рятувати душі тих, 
хто захищає й береже мир в 
Україні…
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Киянка Ольга Швець першу 
освіту інженера-програміста здо-
була у Київському політехнічному 
інституті. Працювала в комер-
ційних структурах, займалася 
маркетингом. Була директором 
підприємства, потім - керувала 
книжковим магазином. Багато 
часу працювала з людьми, підби-
рала персонал, проводила спів-
бесіди, була комунікатором. Саме 
тоді відчула потяг до психології. 
Другий диплом отримала у Націо-
нальному авіаційному універси-
теті. Успішно засвоїла курс екс-
тремальної психології, адже на 
кафедрі готували спеціалістів, ко-
трі в подальшому відбирали льот-
чиків для української авіації. 

В той час в Україні почалася 
Революція гідності, а за нею – не-
оголошена Росією війна. Ольга не 
могла залишитися осторонь тих 
подій, що відбувалися у країні. 
Як і більшість патріотів, вона під-
ставила плече допомоги україн-
ській армії. 2014 року стала спів-
робітником Науково-дослідного 

центру гуманітарних проблем 
Збройних Сил України. Обрала 
шлях військового психолога.

– Армія не була мені чужою. 
Ще змалку я переглянула дуже 
багато фільмів про Другу світо-
ву війну і виховувалася на таких 
кінострічках. Багато років займа-
лася військово-історичними ре-
конструкціями – сучасним видом 
молодіжного дозвілля, який по-
ширився серед людей, що захо-
плюються історією, романтичним 
духом середньовіччя й мисте-
цтвом. Тож до військового серед-
овища адаптувалася швидко, – 
стверджує Ольга.

Свою роботу з бійцями АТО 
Ольга розпочала у відділенні пси-
хіатрії Київського військового гос-
піталю. Працювала із доброволь-
цями, які пройшли через полон 
бойовиків та мали важкі психоло-
гічні травми. Вона зізнається, до-
водилося спілкуватися з людьми, 
котрі, побачивши усі жахіття вій-
ни, замикалися в собі й неохоче 
йшли на контакт. Для військового 

психолога – це був перший до-
свід. Своє «бойове хрещення» 
Ольга пам’ятатиме довго.

У шпиталі вона зустріла воїна 
із доволі складною психологічною 
травмою, який весь час мовчав. 
У таких випадках психологу по-
трібно бути дуже обережним і 
сприймати постраждалого та-
ким, яким він є в ту мить. Оль-
га не змушувала розповідати 
про пережите, а лише на-
магалася стати для ньо-
го найближчою люди-
ною. Через деякий 
час боєць 

НЕРВИ
РОЗСТРІЛЯНІ РОЗСТРІЛЯНІ 
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усміхнувся і промовив дов-
гоочікувані слова: «Біля вас 
добре!». 

– Правду кажуть, щоб до-
стукатися – іноді потрібно разом 
просто помовчати... – згадує пси-
холог. – Ми перекинулися кілько-
ма словами – і хлопець змінився. 
Він розповів про полон, знущання 
терористів над ним і товариша-
ми. На основі почутого я складала 
паспорт особи, який включав дані 
про бойовий досвід, місця пере-
бування, обставини отриманих 
травм, виявлення перших ознак 
посттравматичного стресового 
розладу в людини. Цю інформа-
цію ми залишали лікарям і стаціо-
нарним психологам госпіталю, які 
щоденно працювали з воїнами до 
повного одужання. 

Упродовж березня-квітня 
2015 року Ольга у складі групи 
морально-психологічного забез-
печення вперше потрапила в зону 
проведення антитерористичної 
операції на Маріупольський на-
прямок – в сектор «М». Чермалик, 
Павлопіль, Сартана, Гранітне, Ле-
бединське… Життя серед снаря-
дів і мін у цих населених пунктах, 

що стали 
мішенню для 
важкої артиле-
рії російсько-те-
ро рис тич них військ, 
Ольга бачила на власні 
очі. А поїздки до українських за-
хисників у багатостраждальне 
Широкине, яке стало найгарячі-
шою точкою країни та не сходило 
зі стрічок новин вітчизняних та 
світових ЗМІ, назавжди закарбу-
валися в її пам’яті. Працювали 
четвіркою: Ольга, двоє полковни-
ків та військовий капелан з Львів-
щини. Працювати починали рано. 
О 8-й годині вже були на взводних 
і ротних опорних пунктах перед-
нього краю. Тоді захисники Марі-
уполя вкрай потребували їхньої 
допомоги.

– З хлопцями проводили бе-
сіди, консультації, роз’яснення 
інформації, тестування. Робили 
все, щоб бійці розуміли, що їх чу-
ють, допомагають, підтримують. 
Були випадки, коли багатьом зда-
валося, що коли він висунеться з 
окопу, то саме в нього прилетить 
міна або снайперська куля, що 
саме йому не жити. Це сковувало 
волю і могло призвести до втрат 
людей, які знаходяться поруч, – 
розповідає Ольга Швець. – Тому 
ми робили все, щоб повернути 
бійців до нормального стану, зга-
дати для чого і заради чого вони 
тут, допомогти ухвалити правиль-
не рішення і подолати страх.

Цей випадок трапився у селищі 
Зоря, що знаходиться північніше 
Маріуполя. Під час практичного 
заняття з піхотинцями один з вій-
ськовослужбовців, узявши до рук 
простий цвях, почав агресивно 

к а р б у в а -
ти ним по 
дерев’яному 
столу. Своєю 
п о в е д і н к о ю 
український за-
хисник привер-
нув до себе 
у в а г у 
психо-
логів . 
Ольга 
п і д і -
й ш л а 
до вояка 
і промовила: 
«Привіт, Іване! Прошу твоєї 
поради як досвідченого бійця…» В 
той момент піхотинець здивова-
но прошепотів: «Невже моя дум-
ка потрібна людям не тільки на 
передовій?» Їхня розмова трива-
ла дві години…

– Ми «намотали» не один де-
сяток кіл навколо розташування. 
Плавно перейшли до розмови про 
службу бійця. Він виявився снай-
пером. Виходив на завдання у во-
рожий тил на кілька днів. Був двічі 
поранений. Вкопувався в землю, 
лежав на снігу, по ньому ходили 
ворожі диверсанти. Напруженість 
відчував таку, що можна переку-
сити метал. На кожен шурхіт ре-
агував гостро. Адреналін зашка-
лював. Без драйву він не міг жити, 
– продовжує Ольга. – Я дала во-
їну виговоритися, підтримала і 
сказала, що його чекають вдома. 
Психологічний стан покращився. 
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Він вислухав мої поради і наста-
нови, як самому регулювати вто-
му і виснаженість. Потім знов ви-
конував бойові завдання, поки не 
демобілізувався. 

Під час перебування у військо-
вих частинах на Приазов’ї до Оль-
ги та її колег часто зверталися 
бійці з різними скаргами. Неодно-
разово вони виконували роботу 
тактичних медиків та проводили 
для бійців профілактику негатив-
них станів: масажували спинний 
пояс, плечі і ноги, втамовували 
головний біль, звільняли тіло від 
м’язових «зажимів». Вона добре 
пам’ятає момент поблизу Ши-
рокиного. Допомоги військових 
психологів попросив двадцяти-
літній юнак, якого мучили судоми 
і «дерев’яніли» ноги. Пацієнту не 
відмовили та ще й пожартували: 
«Ласкаво просимо! Через тіло ви-
лікуємо й душу!».

– Хлопчина прийшов до нас 
прямісінько з поста. На його при-
кладі ми показали бійцям, як пра-
вильно знімати болі. Бійця покла-
ли на живіт, а товариш, ставши 
стопами на ноги, почав розминати 
м’язи. Далі – перейшов на спину. 
Через дві-три хвилини юнак від-
чув полегшення. Він підвівся, роз-
прямив плечі і гукнув: «Це було 
суперово! Тепер буду лікувати 
своїх!» Одягнув жилет і каску, взяв 
автомат і побіг тримати оборону. 
Через кілька днів ми знову поба-
чилися. Він пригощав шоколадом 
і запрошував скуштувати обід, – 
згадує військовий психолог.

…Влітку 2016 року військовий 
психолог Ольга Швець провела 
десятки інформаційних заходів, 
тренінгів, співбесід з демобілізо-
ваними бійцями на Донецькому 
напрямку й на Луганщині. Тоді ця 
робота була надзвичайно важли-
вою і відповідальною, адже йшло-
ся про адаптацію мобілізованих 
до мирного життя. Зазвичай лю-
дям, які пройшли запеклі бої і по-
вертаються додому, притаманні 
агресивність, запальність, напа-
ди гніву, стан тривоги, порушен-
ня сну, розсіяна увага… Довго-
очікуваний «дембель» інколи стає 

серйозним випробуванням для 
бійців. Швець впевнена: відразу 
переходити з військових на мирні 
рейки важко. 

– Один воїн прибув у коро-
теньку відпустку і потрапив на 
весілля товариша. Можна зро-
зуміти, що сам захід викликав у 
гостя суперечливі почуття, адже 
вчора він дивився в очі смерті, 
а нині вже бенкетує з дівчата-
ми, піснями, танцями. У розпал 
веселощів по сусідству несподі-
вано вибухнув газовий балон... 
Реакція хлопця на звук була на-
стільки сильною, що той не міг 
поворухнутися й у стані ступору 
потрапив до лікарні. – продо-
вжує співрозмовниця. – Інший 
боєць гостював у батьків на зи-
мові свята. Родичі готувалися до 
Різдва й закололи порося. Коли 
фронтовик побачив кров і відчув 
запах, він отетерів. Думками по-
вернувся туди, де бачив смерть. 
Це негативно вплинуло на його 
психіку. Дякувати Богу, оби-
два живі… На передовій ці люди 
були гранично зібрані і готові до 
будь-яких несподіванок. А тут 
же мирне життя, весілля, свято, 
родина...

… У зоні АТО Ольга Швець про-
вела понад сім місяців. Про свою 
першу поїздку на Донбас рідним 
не розповіла. Не хотіла хвилю-
вати, все тримала в таємниці. Та 
коли мама запитувала, де вона, 
відповідала, що на полігоні у Дні-
пропетровську. Лише після повер-
нення із сектору «М» поділилася 
секретом. Ольга пишається своєю 
сім’єю, яка завжди її підтримує та 
надихає на добрі справи. Проте 
найбільша гордість Ольги – донь-
ка Анастасія. Каже, що Настя що-
дня телефонувала їй у зону АТО, 
розповідала як минув день та з 
нетерпінням чекала маминого по-
вернення, аби знову бути разом.

На Донбасі Ольга Швець пере-
жила різні ситуації, проте завжди 
з усмішкою згадує свою роботу 
на передовій. Там вона зустріла 
нових друзів, там у неї з’явилася 
ще одна сім’я – фронтова, там 
на жаль, втратила і побратима… 
Вона погоджується: війна змінила 
долі багатьох, однак їй не під силу 
зламати український дух! 

– Кожній людині Господь дає 
стільки випробувань, скільки вона 
може витримати. Війна на Дон-
басі – це не лише складні жит-
тєві ситуації, а й щоденний на-
бір стресів, до яких приходиться 
адаптуватися. Але ми, українці, не 
зламалися і всі ці випробування 
проходимо достойно. Вірю, що ми 
переможемо в боротьбі за свою 
незалежність і краще майбутнє, 
– впевнена військовий психолог.

Олег СУШИНСЬКИЙ
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сержант 

Віктор Кардаш 
тільки вдягнув 
протез, одразу 

встав і пішов!

44

ЖИТТЯ БЕЗ МЕЖ

ВІЙСЬКО УКРАЇНИ | грудень 2016 року

ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

Молодший
сержант

Віктор Кардаш
тільки вдягнув

ЖИТТЯ БЕЗ МЕЖ ЄДИНА КРАЇНА/ЕДИНАЯ СТРАНА

й 
т

ш
в 



Галузь виробництва протезів 
в Україні імпортозалежна. 95% 
комплектуючих поставляють із-
за кордону, серед них 30% – й 
досі з Росії. Рашистські «старші 
брати» спочатку знищують міста 
і селища, калічать наших бійців 
«Градами» й «Буратінами», а потім 
у них же ми закуповуємо протези 
для поранених. 

Якщо на вулиці опитати пере-
січних українців, де краще про-
тезуватися – вдома або за кор-
доном, більшість з них відповість, 
що за кордоном. Спрацьовує сте-
реотип, що в нас усе погано. Але 
протез – не іномарка. Тим біль-
ше, що майже всі комплектуючі 
– імпортні, які потрібно скласти в 
Україні у готовий виріб. А тут все 
залежить від майстра.

Людям з інвалідністю (яких 
налічується близько 600 тисяч) 
держава гарантує безкоштовне 
забезпечення технічними за-
собами реабілітації. 2016 року 
планувалося забезпечити ними 
близько 230 тис. інвалідів, з них 
317 учасників АТО. На ці потреби 
запланували використати 915,5 
млн грн. Серед видатків окре-
мими рядками прописувалися 
кошти на протезування учасни-
ків антитерористичної операції 
за кордоном. Приміром, 7 млн 

грн виділили 2014 року (щоправ-
да, тоді не використали жодної 
гривні, адже «готових до про-
тезування бійців за медичними 
показниками не було»). У 2015-
2016 рр. на ці потреби заклали 
по 150 млн грн (з них 2015 року 
освоїли близько 19 млн грн, а 
невикористані кошти пішли на 
«інші потреби»). 

У чому ж причина такої не-
затребуваності програми, якщо  
2015 року за кордоном протезу-
вали лише одинадцять учасників 
бойових дій? Чиновники поясню-
вали це тим, що бійцями опіку-
ються… волонтери, і тому вони 
допомоги не потребують. Де ж по-
ділися «непотрібні» 130 млн грн? 

У Міністерстві соціальної полі-
тики стверджують, що невикорис-
тані гривні 2015 року за рішення-
ми уряду перенаправили на інші 
цілі. Приміром, 33 млн 700 тис грн 
«інвалідських коштів» було на-
правлено на закупівлю житла для 
сімей загиблих в АТО. Справа, без 
сумніву, потрібна. Але хотілось би 
мати докладний звіт, яке житло 
було закуплене і для кого. 

Для експертної комісії з про-
тезування Державної служби у 
справах ветеранів основним за-
вданням є саме розгляд заявок 
на протезування за кордоном і 

направлення бійців до того чи ін-
шого виробника. Для цього засто-
совуються тристоронні договори 
– з іноземними протезистами, 
Україною та бійцем.  2015 року 
заявки надійшли лише від двох 
постачальників: фірм CORPORA та 
OTTO BOCK. За даними Рахунко-
вої палати, тоді ж було викорис-
тано аж… 4,4% коштів. Чиновники 
стверджують, що така катастро-
фічна ситуація виникла тому, що 
майже всі технології протезуван-
ня в Україні присутні, а відправля-
ти за кордон можна лише з над-
складними випадками. Чому ж 
тоді після провального 2015 року 
наступного знову було виділено 
аналогічну суму – таємниця.

У серпні 2016 року на прийом в 
комісію прийшов учасник АТО Ан-
дрій Р. В італійській фірмі CORPORA 
йому виготовили і поставили 
міоелектричний протез плеча 
(працює на електроніці). Фахівці 
обіцяли, що невдовзі відкриють 
сервісний центр у Києві, адже ви-
ріб потрібно обслуговувати, до 
того ж максимум через 4,5 року, 
як і інші протези, його треба за-
мінювати на новий. Сервісу нема 
й досі, прооперована кінцівка змі-
нила форму, і людина три місяці 
мучиться зі шматком дорогого 
пластику замість протезу. Що ро-
бити представникам комісії? Ве-
теран вимагає назвати дату, коли 
буде відремонтований протез. 
Три листи виробнику направили, 
але відповідь так і не отримали, 
більше комерційних заявок від 
горе-комерсантів не розглядають. 
Але як відремонтувати протез? 
Судитися? Суд триватиме роками, 
а рішення потрібне тут і зараз. 
Надати можливість відремонту-
вати на іншій фірмі? Виробник не 
дає права проводити гарантійний 
ремонт на території України, а це 
означає, що рік гарантії спливає, 
через що цей ремонт може стати 
останнім. І головне – чим за ньо-
го заплатити іншій фірмі, адже 
протез повинні обслуговувати 
саме виробники, і безкоштовно? 
Вирішили спробувати вплинути 
на підрядника через МЗС України 

На лікаря в приймальні очікує молодший 
сержант Віктор Кардаш, який повернувся з 
фронту із тяжким пораненням. Розвідник 
під час виконання бойового завдання втра-
тив ногу. Тоді життя чоловіка розділилося 
на «до» і «після». «Буває, сиджу, і раптом 
п’ятка починає чесатися. І не легенько, а 
добряче так. Дуже хочеться почухати, а не 
можу», – згадує військовий перші дні піс-
ля поранення. Фантомні болі ще довгий час 
мучили ветерана АТО. Кардаш став одним 
із кількох сотень учасників неоголошеної 
війни на Сході, що потребували терміново-
го протезування.
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та Консульство Італії. І в цей же 
день подає комерційну пропо-
зицію інша італійська компанія 
– ITOP. Її сервісний центр у нас та-
кож відсутній, але іноземці знову 
переконують, що все зроблять, 
але з часом. І лобіюють цю чер-
гову «спокусливу» пропозицію ті 
ж «благодійники», що клопотали 
про CORPORA. Члени комісії цього 
разу пояснили, що без сервісного 
центру в Україні справу вести не 
будуть. 

Дійсно, по складних міоелек-
тричних протезах рук в Україні 
взагалі відсутні гарантійні центри 
і є тільки декілька протезистів, які 
можуть здійснювати сервісне об-
слуговування (наприклад, відрі-
зана по лікоть рука схудла, треба 
підігнати виріб під нові параме-
три). А от з гарантією на електро-
ніку все складніше – протез для 
здійснення ремонту повинен від-
правлятися саме виробнику.

Які варіанти вирішення про-
блеми? Припинити дію програми 
до відкриття центрів? Відправляти 
й надалі ремонтувати за кордон? 

допомогли створити власну су-
часну систему навчання. 

«КОЛІБРІ» І «ОРЛИ» 
ОСЕЛИЛИСЯ В КИЄВІ

Відомий в Україні протезист 
Нагендер Парашар переконаний, 
що нерідко протезування за кор-
доном виявляється невиправдано 
дорогим і неефективним. Тому сім 
років тому пан Нагендер вирішив 
вести цей специфічний бізнес в 
Україні. У самісінькому центрі 
столиці він розгорнув потужності 
для виготовлення сучасних про-
тезів. Колишній інженер-знавець 
авіаційної техніки розробив свої 
ноу-хау – 3D-колінні вузли з 

«розетки», обслуговування ком-
п’ю теризованої техніки складне, 
протез важкий. За перший рік 
його використання висока ймо-
вірність того, що доведеться ви-
ріб до трьох разів підганяти під 
прооперовану кінцівку. А невеликі 
підгонки можна очікувати ще час-
тіше. І в підсумку інвалід отримує 
таке собі коштовне «декоративне 
ярмо».

Сьогодні фірма винахідника 
ТОВ «Парашар Індастріз» виро-
бляє комплектуючі до протезів), 
а інша – ТОВ «Без обмежень» ви-
готовляє унікальні колінні вузли. 
Парашар називає їх пташиними 
іменами – COLIBRI («Колібрі»), 

Змінювати нормативну базу? Пе-
редавати бюджети саме укра-
їнським протезистам? Напевне 
останній варіант є більш прийнят-
ним. Будь-яка країна намагається 
підтримати власного виробника, 
і тільки ми звертаємось до іно-
земців. На це були причини, адже 
неоголошена війна на Сході вне-
сла свої корективи в налагодже-
ну роками роботу. Сьогодні по-
трібно запрошувати закордонних 
експертів в Україну, щоб вони 

мінімальною вагою і максималь-
ним рівнем мобільності. Його, 
уродженця Індії, випускника сто-
личного Національного авіацій-
ного університету, за патріотизм 
друзі і колеги жартома називають 
«індобандерівець».

На думку пана Нагендера, 
встановлення міоелектричних 
протезів не завжди доцільне. 
Він стикався із випадками, коли 
люди від них відмовлялися. Па-
цієнт постійно залежить від 

STARLING («Шпак»), EAGLE («Орел»). 
Каже: «Щоб ЛІТАЛИ»! 

У майстерні кожен протез ви-
готовляється індивідуально. Під-
приємство має великий потенціал 
виробничих потужностей, квалі-
фіковані кадри, досвід, володіє 
новітніми технологіями. В облад-
наному реабілітаційному центрі 
є майстерня і зали відновної те-
рапії, де задіяний цілий ланцюг 
людей. По-перше, там працює лі-
кар, який вивчає пацієнта, робить 
зліпок для протезу на ампутовану 
кінцівку. Потім його виготовля-
ють, приміряють, і людина почи-
нає до нього звикати під наглядом 
фахівців. 

Колінний вузол COLIBRI («Ко-
лібрі») українських винахідників 
найлегший у світі – важить лише 
230 г! STARLING «Шпак» також є до-
стойною альтернативою аналогам 

Продукцію ТОВ «Парашар Індастріз» за-
куповують в Японії, Франції і Німеччини
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колінних вузлів такого класу не 
тільки російського виробництва, 
а й навіть зразкам авторитет-
них іноземних лідерів. Яскравим 
свідченням цього стала увага до 
українського стенду ТОВ «Парашар 
Індастріз» на міжнародній спеціа-
лізованій виставці ортопедичної 
і реабілітаційної техніки ОТ World 
2016 у Лейпцигу (Німеччина), де 
вперше за 25 років були представ-
лені українські вироби. 

НОУ-ХАУ, В ЯКИХ 
НАДМАЛА ВАГА 
МАЄ ЗНАЧЕННЯ…

Останньою оригінальною роз-
робкою колективу конструкторів 
товариства став колінний вузол 
EAGLE «Орел». Це аналог англій-
ського VGK. Головною його пере-
вагою є вага. Замість 1490 г, як у 
британського «колеги», він важить 
тільки 980 г! Завдяки використан-
ню ультралегких і водночас міц-
них, як у літакобудуванні, матері-
алів цей виріб найлегший у світі 
у своєму класі мобільності, який 
дозволяє його власнику не лише 
ходити пішки чи кататися на ве-
лосипеді, а й навіть тренуватися 
на тренажерах! 

Молодший сержант Віктор 
Кардаш знайшов своїх лікарів-
винахідників випадково. Ко-
лишній хореограф із Миколаєва 
добровільно пішов захищати 
Батьківщину і невдовзі під Ма-
ріуполем отримав поранення. В 
Дніпрі зробили кілька операцій, 
потім доправили до Києва. Кілька 
днів трималася температура 40°. 
В госпіталі військові медики попе-
редили – або ще максімум місяць 
житимеш, або потрібно ампуту-
вати ногу вище коліна. Операція 
відібрала в хлопця професію, але 
не жагу до повноцінного життя. 
Чоловік почав шукати варіанти 
протезування, які б дозволили 
йому не втратити максимально 
звичну для нього активність. 

– Спочатку лікарі вирішили 
встановити мені протез вагою 
майже у 2 кг, – згадує боєць. – На 
експериментальне підприємство 
пана Нагендера я натрапив ви-
падково. Із брошури, що розпо-
всюджували в госпіталі волонте-
ри, я дізнався про продукцію його 
підприємств. Так я став одним 
із перших, кому встановили цей 
надлегкий і надсучасний протез. 
Я тільки-но вдягнув свою нову 
«орлину» «ногу», відразу встав і 
пішов! 

Індус постійно вдосконалює 
свій професіоналізм. У Сполуче-
них Штатах освоїв практику ліку-
вання гіпнозом. Своїм першим па-
цієнтам – учасникам АТО Віктору 
Кардашу, Сергію Бухоньку та Мак-
симу Залеському вилікував фан-
томний біль втрачених кінцівок. 

– На здоров’ї економити не 
можна, – вважає пан Нагендер. 
– Граничні ціни, за якими без-
оплатно надаються протези для 
інвалідів, коливаються в ме жах 
від 4,8 тис. до 140 тис. грн. Але для 
учасників АТО ціну збільшено в 
рази. Разом із вартістю реабілі-
тації витрати можуть сягати двох 
млн грн. Ми закуповуємо німець-
кі, американські і англійські комп-
лектуючі. Карбоновий протез 
витримує 150 кг статичного наван-
таження. Раніше з такого матері-
алу робили ракети та супутники. 
Зараз – FERRARI, LAMBORGHINI, 
гоночні машини для «Формули-1» 
і… протези. Наша мета – зробити 
так, щоб перехожі навіть не могли 
здогадатися, що людина користу-
ється протезом. 

Те, що досі не всі бійці АТО 
пройшли протезування, військо-
ві медики й фахівці-протезисти 
пояснюють тривалістю лікуван-
ня прооперованих кінцівок. Вони 
повинні повністю загоїтися, а вій-
ськовослужбовець пройти курс 
реабілітації. Тобто українським 
фахівцям роботи вистачить на 
роки, зважаючи ще й на те, що ви-
роби максимум через 4,5 року до-
ведеться замінювати на нові.

…Віктор Кардаш кожного дня по-
спішає на роботу. Він працює у фір-
мі свого колишнього лікаря пана 
Нагендера. Допомагає бійцям, що 
втратили на війні кінцівки, пройти 
шляхом, який подолав сам. Перехо-
жі, коли їх швидкою ходою обганяє 
хлопець, навіть не підозрюють, що 
той втратив ногу. Життя продовжу-
ється! Життя без обмежень.

Юрій КУЗНЕЦОВ,
Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО (фото).

Протезист Нагендер Парашар 
розробив ноу-хау – 3D-колінні 
вузли з мінімальною вагою і 
максимальним рівнем
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Рядки,
народжені
душею

Журнал «Військо України» 
друкує твори як професійних 
поетів, так і пересічних лю-

дей,  чиї серця відгукнулися 
на події Майдану та війну 

на Сході. Воїни-поети, 
які сьогодні в бою доводять 

вірність Україні та ї ї 
народові, своїми віршами 

надихають на перемогу 
побратимів. Кожен їхній 

рядок бентежить свідомість 
і змушує замислитися, 

наскільки важливими для 
нас, українців, є нині слова: 

Нація, Свобода, Гідність, 
Перемога, Батьківщина!
В унісон з усією Україною 

б’ються сьогодні серця 
і зовсім юних поетів. Війна 

на Донбасі змусила їх писати 
не про перше кохання, 

а про мужність українських 
воїнів – захисників 

рідної землі.  
Журнал «Військо України» 

публікує добірку віршів, які 
вийшли у спеціальній збір-
ці «Паросток» – альманасі 

літературної вітальні 
«Іскринка», що видає у

 Чернігові Центральна бібліо-
тека для дітей ім. Довженка. 

Твори юних поетів  вража-
ють щирістю й відкритіс-

тю, вони сповнені ніжності 
та легкості,  любові та віри. 

Хочеться, щоб якомога 
більше військовослужбовців 

їх прочитали
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МУЖНІ ГЕРОЇ
Небо синє, пшениця у полі.

Раптом стихло, у полум’ї все.
Та ні кроку назад, бо назавжди –

Україна понад усе!
Не зламати мужніх героїв,

Захистить нас надійне плече,
Тих, хто нині в бою і для кого – 

Україна понад усе!
Хто з війною прийшов, той загине

Або непомітно втече,
Буде знати, для всіх українців –

Україна понад усе.

 ,
  20, . 

     НАМ ТРЕБА ПАМ’ЯТАТИ ПРО МИНУЛЕ
Ми дуже часто забуваємо, що було,
Ми просто пропускаємо повз вуха...

Ми летимо, несемося, женемося
За чимось незбагненним, відчайдушним.

Як нам не вистачає тої миті,
Щоб зупинитися, прислухатись, згадати,

Щоб не було чим потім нашим дітям
Усе життя ганебно дорікати.

Щоб нам від них не заховати очі,
Щоб не питали нас: «Чого ви? Як могли?»,

Щоб нас не проклинали позаочі,
А, навпаки, пишалися вони.

Нам треба зберегти і сотворити
Історію свою лиш самобутню,

Щоб, згадуючи славу днів минулих,
Нам впевнено дивитись у майбутнє.

 ,
  20, . 

ГОРДІСТЬ МОЯ – УКРАЇНА
Кожна людина має країну.

Кожний із нас має дім і родину.
Араби, французи, корейці та німці:

Всі люблять свій край, а найбільше – вкраїнці.
Я ж українець і тут я зростаю.

Люблю Україну і нею пишаюсь. 
За щедри лани, за високії гори,

Глибокий Дніпро і зелені діброви.
Нашу країну не можна здолати.
Честь українця – ї ї захищати.

Душу і тіло положим в бою
За Батьківщину, за неньку свою.

 ,
  20, . 

В УКРАЇНІ БУДЕ СПОКІЙ
В Україні буде спокій.

Прийде мир і на Донбас.
Мирно будуть спати діти.
Крим повернеться до нас.
Буде зроблено ці кроки,
Та на все потрібен час.

 ,
  10, . 

      МАТИ СИНА ПРОВОДЖАЄ
Яскравий місяць ще не виглядає

І тільки вогник у вікні горить –
Це мати сина проводжає
Кордони рідні боронить.

Повернеться – вона це точно знає,
Та котиться сльоза у неї по щоці.

А перемога коштує немало,
Ціну життя кладе на терези.

«Синочку, любий, я тебе чекаю!»
А серце так тріпоче і болить.

«Матусю! Ви не плачте, мамо,
Моя мета – кордони боронить».

 ,
  20, . 

Я – маленький українець.
Хоробрий я, хоч і малий.

І мову я люблю вкраїнську,
І все, що бачу навкруги.

Я дім свій боронить готовий
І вдень, й уночі, й повсякчас,
За рідну матінку – Вкраїну

Я боротимусь весь час.
І ворогам нас не здолати,
бо ми є непокірний рід.
І ми одержим перемогу.

Про це дізнається весь світ.

 ,
  10, . 

Я – МАЛЕНЬКИЙ УКРАЇНЕЦЬ

У майбутньому моя країна
Очиститься від бруду,

Розквітне ненька-Україна
і заживуть щасливо люди.
Нову державу побудують,

Де буде лад і спокій.
А поки нелюди панують,

Йде бій на смерть жорстокий.
Допоки зграя кримінальна

Державу розкрадає,
Людей, катуючи брутально,

Нам спокою немає.
Але згадаємо ми все
Утому, біль та втрати,

Країна нам – понад усе!
Вона – безсмертна мати.

 ,
  20, . 

УКРАЇНІ

Там чути постріли у снах,
І видно плями крові на світанку...

То увійшла війна до нас,
 Вона калічить, нищить й убиває.
А чорні хмари засувають небо,

І сонечко не світить більше там...
Де зараз українська воля?

Коли забудем слово те – війна?
Хто винуватець того всього?

  Це все так складно пояснить...
Ми лише хочем спокою і миру,

Та їх ніхто не воскресить.
В обіймах матері, неначе у броні
Тікають й дітки зовсім ще малі.

В очах у них беззахисність і сльози,
Вони не винні. Може, досить?

 ,
  20, . 

ТАМ ЧУТИ ПОСТРІЛИ У СНАХ
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Ïîä³¿ 2014 ðîêó çì³íèëè æèòòÿ
êîæíîãî. Áóðåâ³ºì óâ³ðâàëèñÿ âî-
íè ³ â æèòòÿ Ñòåïàíà ×óáåíêà. Â³í
íå ï³øîâ íà êîìïðîì³ñ ³ç ñîâ³ñòþ.
Áóâ ïåðåêîíàíèé: Êðàìàòîðñüê –
öå Óêðà¿íà. Êîëè â ñóñ³äíüîìó
Ñëîâ’ÿíñüêó âæå ïàíóâàëè ñåïà-
ðàòèñòè, â Êðàìàòîðñüêó æîäåí
ì³òèíã íà ï³äòðèìêó ñîáîðíîñò³
òà íåçàëåæíîñò³ ð³ä-
íî¿ äåðæàâè íå ïðî-
õîäèâ áåç ãîëê³ïåðà
þíàöüêî¿ êîìàíäè
«Àâàíãàðä» òà éîãî
äðóç³â ç óëüòðàñ. Ó
êâ³òí³ 2014ð. ðîñ³é-
ñüê³ íàéìàíö³ ç òàê çâàíèìè «êî-
çàêàìè» ïî÷àëè îêóïàö³þ ì³ñòà.
Êðàìàòîðñüê õàîòè÷íî îáñòð³ëþ-
âàëè. Íàéñêëàäí³øå äîâîäèëîñÿ
ëþäÿì ïîõèëîãî â³êó. Ñàìå äëÿ
íèõ Ñòåïàí ³ç õëîïöÿìè îáëàøòó-
âàâ ñòàðå áîìáîñõîâèùå, äîïî-
ìàãàâ äîëàòè ñõîäè, ñë³äêóâàâ,
ùîá çàâæäè áóëà âîäà. 

Êîëè áóä³âëþ Êðàìàòîðñüêîãî
âèêîíêîìó çàõîïèëè îçáðîºí³ áî-
éîâèêè, â³í çóì³â óâ³éòè äî íèõ ó
äîâ³ðó. Áóâ ïðèðîäæåíèì àðòèñ-
òîì òà ìàâ äàð ñï³ëêóâàííÿ ç
ëþäüìè. ² ÿê ò³ëüêè âèäàëàñÿ íà-
ãîäà, â³äðàçó çíÿâ íåíàâèñíèé
ïðàïîð òàê çâàíî¿ «ÄÍÐ», áî ³íàê-
øå, ÿê çà ãàí÷³ðêó, éîãî íå ñïðèé-

ìàâ.
Òàê³ ñì³ëèâ³

òà çóõâàë³ â÷èí-
êè íå ìîãëè çà-
ëèøèòèñÿ ïîçà
óâàãîþ òåðî-
ðèñò³â, ùî ââà-

æàëè ñåáå ãîñïîäàðÿìè ì³ñòà,
ðîäèí³ ×óáåíê³â ïî÷àëè ïîãðî-
æóâàòè. Íà äåÿêèé ÷àñ áàòüêàì
âäàëîñÿ â³äïðàâèòè Ñòåïàíà äî
ä³äà â Ðîñ³þ. Òà éîãî âèñòà÷èëî
ëèøå íà ì³ñÿöü. 27 òðàâíÿ õëî-
ïåöü ïîâåðíóâñÿ ç³ ñëîâàìè:
«Áàòüê³âùèíà â íåáåçïåö³, õîâà-
òèñÿ, ÿê ùóð, íå áóäó». Ïîãðîçè

ïðîäîâæèëèñü. Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
ðîäèíà íàðåøò³ âìîâèëà Ñòåïà-
íà ïî¿õàòè äî äðóãà â Êè¿â. Òà
íåâäîâç³ Êðàìàòîðñüê çâ³ëüíèëè
â³ä îêóïàíò³â. Ç³ ñòîëèö³ â³í ïî-
âåðòàâñÿ 23 ëèïíÿ, ïî¿çä ïðÿìó-
âàâ ÷åðåç Äîíåöüê…

Ï³çí³øå ñòàíå â³äîìî, ùî â
Äîíåöüêó Ñòåïàíà çàòðèìàëè çà
ñèíüî-æîâòó ñòð³÷êó íà äîðîæ-
íüîìó ðþêçàêó òà øàðô ôóòáîëü-
íîãî êëóáó. Îäðàçó ïî÷àëè áèòè.
Ïîò³ì ïåðåâåçëè â Ãîðáà÷åâî-
Ìèõàéë³âêó, íà÷åáòî íà ðèòòÿ
îêîï³â. ² çà âåñü ÷àñ í³õòî ç áàíäè-
ò³â íå ââàæàâ çà ïîòð³áíå ïîâ³äî-
ìèòè áàòüê³â, äå çíàõîäèòüñÿ ¿õ-
í³é íåïîâíîë³òí³é ñèí. Òàì âæå íå
ä³ÿëè çàêîíè äåðæàâè, ñóñï³ëü-
ñòâà, ëþäÿíîñò³.

ßê ò³ëüêè íàä³éøëà çâ³ñòêà, ùî
Ñòüîïó çàòðèìàëè, áàòüêè ïî¿õàëè
äî îêóïîâàíîãî Äîíåöüêà. Î÷³ëü-
íèêè «íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè» íå
ïðàãíóëè äîïîìîãòè â ïîøóêàõ,

«Çíàêîìüòåñü, ýòî ÿ!
Áåëîáðûñûé, âåñåëûé,
îáùèòåëüíûé, íå âñåãäà
ïîñëóøíûé. Èìÿ ó ìåíÿ
èíòåðåñíîå – Ñòåïà. Òàê
çîâóò è ìîåãî äåäóøêó.
Ñ÷èòàþ, ÷òî ìóæ÷èíà
äîëæåí áûòü ñèëüíûì...
Â ñâîáîäíîå âðåìÿ
î÷åíü ëþáëþ èãðàòü â
ôóòáîë… ìå÷òàþ ñòàòü
ôóòáîëèñòîì, è åùå ÿ
î÷åíü ëþáëþ ñâîþ ñå-
ìüþ: ìàìó, ïàïó, áðàòè-
êà Àíäðþøêó, äåäóøêó
è òåòþ. Êîøêó ÿ òîæå
ëþáëþ, íî ìåíüøå. Âîò
åñëè áû ìíå ðàçðåøèëè
çàâåñòè ñîáàêó…» 

НАВІКИ ПЕРШИЙ

ß çâè÷àéíèé óêðà¿íåöü,
² ÿ ìð³þ ïðî îäíå,
Ùîá íà ïðàïîð³ âîë³ëî
Çàâæäè æîâòå é ãîëóáå

(Ñòåïàí ×óáåíêî)
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òîæ øóêàëè ñàìîñò³éíî. Â Ãîðáà-
÷îâî-Ìèõàéë³âö³ ì³ñöåâ³ æèòåë³
ò³ëüêè â³äâîäèëè î÷³, êîëè áà÷èëè
çí³ìîê õëîïöÿ. Äîâîäèëîñÿ ÷åð-
ãóâàòè á³ëÿ áóä³âë³ äîíåöüêî¿
îáëàäì³í³ñòðàö³¿. Ñàìå òàì âäà-
ëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ë³äåðîì
«ÄÍÐ» Î. Çàõàð÷åíêîì. Íàñòóïíî-
ãî äíÿ áàòüêàì ïîâ³äîìèëè, ùî
¿õí³é ñèí ðîçñòð³ëÿíèé.

Âáèâöü áóëî òðîº. Äîðîñë³
îçáðîºí³ ÷îëîâ³êè â³êîì â³ä
òðèäöÿòè äâîõ äî ñîðîêà âîñüìè
ðîê³â, à éîìó âèïîâíèëîñü ëèøå
ø³ñòíàäöÿòü…
Àëå ÿê æå ¿ì
áóëî ëÿ÷íî,
ùî âîíè çâ’ÿ-
çàëè ïîçàäó
ðóêè ñêîò÷åì
³ çàìîòàëè ãî-
ëîâó þíàêà
éîãî ôóòáîëêîþ. Êàòàìè Ñòåïà-
íà ñòàëè áîéîâèêè ç áàòàëüîíó
«Êåð÷ü», äâîº ç ÿêèõ ìåøêàíö³
Äîíåöüêà, îäèí ç Ìàê³¿âêè. «Áîð-
ö³» ç ôàøèçìîì, ïðèõèëüíèêè
«ðóñüêîãî ìèðà» áåç äîêîð³â
ñóìë³ííÿ, ç òâàðèííîþ âïåðò³ñ-
òþ íàìàãàëèñÿ ïðèìóñèòè 16-
ð³÷íîãî õëîïöÿ ñòàòè çðàäíèêîì.

Íå âäàëîñÿ. Ï’ÿòü êóëü – öå âñ³
àðãóìåíòè ÿê³ çíàéøëè ñåðåä
ñâî¿õ «äóõîâíèõ ñêðåï» ïîòâîðè
ó â³äïîâ³äü íà ÷èñòèé ïîãëÿä
þíîãî ïàòð³îòà. Òà æîäíà ç íèõ
íå âçÿëà ãîðó íàä âåëèêèì ñåð-
öåì òà ùèðîþ äóøåþ, â ÿêèõ
âì³ñòèëàñÿ âñÿ Óêðà¿íà. 

Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ 2014 ðî-
êó áàòüêàì çàòåëåôîíóâàëè òà
ïîâ³äîìèëè, ùî çëî÷èíö³â çàò-
ðèìàëè, ãîòóºòüñÿ åêñãóìàö³ÿ ò³-
ëà. ¯¿ ïðèçíà÷èëè íà 3 æîâòíÿ.
Ìàòè Ñòüîïè, Ñòàë³íà Â’ÿ÷åñëà-

â³âíà ¿çäèëà
íà î÷íó ñòàâ-
êó ç îäíèì ³ç
óáèâöü ñâîãî
ñèíà. Äâîì
³íøèì âäàëî-
ñÿ âòåêòè äî
Êðèìó. 

Ïîõîâàëè Ñòåïàíà ×óáåíêà 8
ëèñòîïàäà 2014 ðîêó â ð³äíîìó
Êðàìàòîðñüêó.

Âæå äâà ðîêè ïîñï³ëü ïðîâî-
äÿòüñÿ ôóòáîëüí³ òóðí³ðè ïàì’ÿò³
ãîëê³ïåðà ìîëîä³æíî¿ êîìàíäè
«Àâàíãàðä». Îðãàí³çàòîðàìè âèñ-
òóïàþòü äðóç³ Ñòåïàíà ç óëüòðàñ
«Êðàìàòîðö³» çà ï³äòðèìêè ïàòð³-

îòè÷íî íàëàøòîâàíî¿ ãðîìàäÿí
ì³ñòà. 

«Íàâ³êè ïåðøèé» – ñàìå çà òà-
êèì íîìåðîì çíàþòü õëîïöÿ â
óñ³õ ì³ñòàõ, äå ãðàº êðàìàòîðñüêà
êîìàíäà.

Òàêîæ íåùîäàâíî íåâåëè÷êèì
íàêëàäîì, ìàìà Ñòüîïè âëàñíèì
êîøòîì âèäàëà çá³ðêó â³ðø³â, íà-
ïèñàíèõ õëîïöåì òà ïðèñâÿ÷åíèõ
éîìó. 

Ñâî¿ì äðóçÿì ïî êîìàíä³ Ñòüî-
ïà ÿêîñü ñêàçàâ: «Ó æèòò³ º òðè
ñâÿòèí³: Â³ò÷èçíà, áàòüêè ³ Áîã».
Æîäí³é ç íèõ â³í íå çðàäèâ. 

2015 ðîêó áóëà çàïðîâàäæåíà
óêðà¿íñüêà íåäåðæàâíà íàãîðîäà
«Íàðîäíèé ãåðîé Óêðà¿íè». Ïðî-
òÿãîì 2015-2016 ð. íåþ áóëî â³ä-
çíà÷åíî 261 îñîáó, ñåðåä ÿêèõ
â³éñüêîâ³, ìåäèêè, æóðíàë³ñòè,
âîëîíòåðè, ïîë³òè÷í³ òà ãðîìàä-
ñüê³ ä³ÿ÷³. Íàéìîëîäøèé Íàðîä-
íèé Ãåðîé Óêðà¿íè – Ñòåïàí ×ó-
áåíêî, íàãîðîäæåíèé ö³ºþ â³ä-
çíàêîþ ïîñìåðòíî. Âîðîòàð
þíàöüêî¿ ôóòáîëüíî¿ êîìàíäè
«Àâàíãàðä», ïîåò, íàä³éíèé òîâà-
ðèø òà ëþáëÿ÷èé ñèí… Éîìó çàâ-
æäè áóäå 16…

Âàëåð³ÿ ÊÐÎÒ×ÅÍÊÎ

Òû æå çíàåøü, êàê ìåíÿ çîâóò?
Òû âåäü çíàåøü, êóäà ÿ èäó?
È êî ìíå ñî ñëåçàìè ïðèäóò,
Êîãäà çåìëÿ çàøóðøèò íà ãðîáó.

(Ñòåïàí ×óáåíêî)
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Íà çàïèòàííÿ, íàâ³ùî öå éîìó,
â³í ç ïðèòàìàííîþ åëë³íàì åìî-
ö³éí³ñòþ â³äïîâ³äàº:

– Á³ëüøå 20 ðîê³â æèâó â Óêðà-
¿í³, âîíà âæå ñòàëà äëÿ ìåíå äðó-
ãîþ Áàòüê³âùèíîþ, ìàþ ñåðåä
óêðà¿íö³â íå ëèøå ä³ëîâèõ ïàð-
òíåð³â, à é äðóç³â. Ìîÿ áëàãîä³éíà
ä³ÿëüí³ñòü ïî÷àëàñÿ çàäîâãî äî
â³éíè íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Ï³ñëÿ ïî-

÷àòêó áîéîâèõ ä³é, ïåðøèõ ïîðà-
íåíü ³ æåðòâ ñåðåä ìèðíèõ æèòå-
ë³â, ï³ñëÿ ìîº¿ ïî¿çäêè äî ðàéîíó
ÀÒÎ, ÿ çðîçóì³â, ùî ïåðåäóñ³ì
ñë³ä äîïîìàãàòè ïîðàíåíèì â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿì òà ì³ñöåâîìó
íàñåëåííþ. Íàìàãàþñÿ äîïîìàãà-
òè âñ³ì, õòî äî ìåíå çâåðòàºòüñÿ.

Ñüîãîäí³ íà ðàõóíêó áëàãîä³é-
íîãî «Ôîíäó Áóìáóðàñà» äåñÿòêè

äîáðèõ ñïðàâ.
Ëèøå óïðî-

äîâæ áåðåçíÿ-
âåðåñíÿ 2016
ðîêó â³í ïåðå-
äàâ â³éñüêîâèì
ãîñï³òàëÿì Êè-
ºâà, Äí³ïðà,
Ìàð³óïîëÿ ë³-
êóâàëüíèõ ïðå-
ïàðàò³â òà ìå-
äè÷íîãî óñòàò-
êóâàííÿ íà
ñóììó ïîíàä 5
ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü. Ñüîãîäí³
â ðàéîí³ ïðîâå-

äåííÿ àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðà-
ö³¿ ðîçãîðíóòî ê³ëüêà â³éñüêîâî-
ïîëüîâèõ øïèòàë³â, äå íàø³ ïîðà-
íåí³ ñîëäàòè é îô³öåðè îòðèìó-
þòü ïåðøó äîïîìîãó. Çâàæàþ÷è
íà ¿ ¿ âàæëèâ³ñòü ó ñïðàâ³ çáåðå-
æåííÿ æèòòÿ ëþäåé, Àñîö³àö³ÿ
òåæ íàäàëà ¿ì òà ìåäè÷íèì ïóí-
êòàì, ÿê³ âõîäÿòü äî ñêëàäó ÷àñ-
òèí, äîïîìîãó ó âèãëÿä³ ìåäè÷íî-
ãî îáëàäíàííÿ, âèòðàòíèõ ìàòåð³-
àë³â, àíòèá³îòèê³â øèðîêîãî ñïåê-
òðó ä³¿, ë³ê³â â³ä çàñòóäíèõ
çàõâîðþâàíü, îï³ê³â òîùî.

Ó Íàö³îíàëüíîìó â³éñüêîâî-
ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³
«ÃÂÊÃ» ÌÎ Óêðà¿íè çà ÷àñ áîéîâèõ
ä³é íà Ñõîä³ êðà¿íè ïðîéøëè ë³êó-
âàííÿ ìàéæå 10 òèñÿ÷ âîÿê³â.
Ç íèõ ÷èìàëî òàêèõ, ÿê³ çíàõîäè-
ëèñÿ íà ìåæ³ æèòòÿ ³ ñìåðò³.

– Äóæå âäÿ÷íèé ïàíó Áóìáó-
ðàñó çà òó äîïîìîãó, ÿêó â³í íàäàº
íàøîìó çàêëàäó, – ãîâîðèòü éîãî
íà÷àëüíèê ãåíåðàë-ìàéîð ìåäè÷-
íî¿ ñëóæáè Àíàòîë³é Êàçì³ð÷óê. –
Ñàìå çàâäÿêè òàêèì íåáàéäóæèì

Æèòòÿ ëþäèíè âèì³ðþºòüñÿ íå ïðîæè-
òèìè ðîêàìè, à äîáðèìè ñïðàâàìè,
çðîáëåíèìè íåþ, ñòâåðäæóâàâ ñâîãî
÷àñó äàâíüîãðåöüêèé ô³ëîñîô Ñåíåêà.
Ñëîâà âåëèêîãî ïðàùóðà ïîä³ëÿº ³
ïàí Ïàíòåëåéìîí Áóìáóðàñ. Àñîö³àö³ÿ
ãðåöüêèõ òîâàðèñòâ Óêðà¿íè, ÿêó â³í
î÷îëþº  ðåàë³çóâàëà ³ ïðîäîâæóº ðåàë³-
çîâóâàòè ÷èìàëî áëàãîä³éíèõ ïðîåêò³â

Справжній
еллін
БУМБУРАС
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ëþäÿì, ÿê³ ïðîáëåìè ³íøèõ ëþ-
äåé ñïðèéìàþòü ÿê âëàñí³, ìè,
â³éñüêîâ³ ìåäèêè, çáåð³ãàºìî ÷è-
ìàëî ëþäñüêèõ æèòò³â.

Ïàíà Áóìáóðàñà ìîæíà çóñòð³-
òè ³ íà ï³äêîíòðîëüíèõ óêðà¿íñüê³é
âëàä³ òåðèòîð³ÿõ Äîíáàñó. Íàïðèê-
ëàä, éîãî äîáðå çíàþòü ó øêîëàõ
Ñòàðîãíàò³âêè, Àâä³¿âêè, Ìèðíîãî,
Íîâîñåë³âêè, Êàì’ÿíêè òà ³íøèõ.
Ïðè¿çäèòü â³í, çâ³ñíî, íå ç ïîðîæí³-
ìè ðóêàìè: ïîäàðóâàâ ¿ì äåñÿòêè
êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â ³ êñåðîêñ³â.
Ä³òè ç ìàëîçàáåçïå÷åíèõ, íåïîâ-
íèõ ñ³ìåé, ÿê³ ïðîæèâàþòü â çîí³
ÀÒÎ, çàâæäè â öåíòð³ éîãî óâàãè.

– Íàì, äîðîñëèì, çà âñå æèòòÿ
íå äîâåëîñÿ ïåðåæèòè ñò³ëüêè ëè-
õà, ñê³ëüêè öèì ä³òëàõàì, – êàæå
Ïàíòåëåéìîí Âàñèëüîâè÷. – Àäæå
ó ñâî¿ 10-12 ðîê³â âîíè âæå çíà-
þòü ùî òàêå «Ãðàäè». ß ñâ³äîìèé
òîãî, ùî ä³òè – öå íàøå ìàéáóòíº.
Ìè, äîðîñë³, ïîâèíí³ çàáåçïå÷èòè
¿ì ã³äíå æèòòÿ òà îñâ³òó.

Ñàìå ï³ä âïëèâîì çíàéîìñòâà
ç ä³òüìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó ïðè-
ôðîíòîâ³é çîí³, â³í ³í³ö³þâàâ ùå
îäèí íàïðÿìîê ðîáîòè – íàäàííÿ
¿ì ô³íàíñîâî¿ äîïîìîãè. Óïðî-
äîâæ 2016 ðîêó 100 ä³òåé ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ, íåïîâíèõ ñ³ìåé òà
ä³òè-ñèðîòè îòðèìóâàëè â³ä ôîí-
äó ãðîøîâ³ âèïëàòè. 

Çà ñïðèÿííÿ ïàíà Áóìáóðàñà
âë³òêó ïîíàä 300 ä³òåé ç ãðåöüêèõ
ñ³ë Íîâîñåë³âêè, Ñàðòàíè, Êàì³í-
êè, Áóãàñà, Ñòàðîãî Êðèìó, ðîçòà-
øîâàíèõ ïîáëèçó ë³í³¿ ðîçìåæó-
âàííÿ, â³äïî÷èëè â òàáîð³ «Áðóñ³-
íî», ùî çíàõîäèòüñÿ íà áåðåç³
Ñ³âåðñüêîãî Äîíöÿ. 

Äî ðå÷³, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ
Ïàíòåëåéìîíà Âàñèëüîâè÷à áðà-
ëà àêòèâíó ó÷àñòü ó ñïîðóäæåíí³
âçâîäíèõ îïîðíèõ ïóíêò³â ó ðàéî-
í³ Ìàð³óïîëÿ, âèêîíóâàëà ³íø³
â³äïîâ³äàëüí³ çàâäàííÿ, ïîâ’ÿçàí³
ç îáîðîíîçäàòí³ñòþ öüîãî òà ³í-
øèõ ì³ñò Äîíáàñó.

– Ìè ïðèõîäèìî â öå æèòòÿ,
ÿêå òàêå êîðîòêå, òâîðèòè äîáðî,
– ðîçì³ðêîâóº ïàí Áóìáóðàñ.
– Òîæ òðåáà ïîñï³øàòè. Áóäó äî-
ïîìàãàòè äîòè, äîêè Áîã äàâàòèìå
ñèëè. 

Ñåðã³é ÂÀÑÈËÜ×ÓÊ
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Одного осіннього дня на площі 
біля Запорізької ОДА з’явилася 
незвична конструкція – трон. 
Зварений із уламків снарядів, 
зброї та інших речей, 
що нагадують про бойові дії 
на Сході країни, він став 
не лише символом війни
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Історію створення трону по-
відав Сергій Брегета, чия волон-
терська діяльність передбачала 
постійні відвідування зони АТО: 

– Волонтерам часто доводи-
лося бувати на передовій та ста-
вати свідками прильоту з боку 
ворога різного роду «подарун-
ків». Ідея створення  такого трону 
спала на думку Денису Буштецю, 
одному з наших колег по волон-
терському табору. А його прото-
типом послужив трон із серіалу 
«Гра престолів». 

В основу композиції переваж-
но лягло все те, що прилітало з 
ворожого боку, але дещо взяли 
і з наших арсеналів. Це гільзи, 
120-міліметрові міни, уламки ди-
намічної броні танків, запчастини 
з техніки, яка  вже не підлягала 
відновленню тощо. Всі ці «вісточ-
ки» звозили до одного із селищ 
Запорізької області, де впродовж 
трьох тижнів досвідчені зварю-
вальники надали нешляхетній 
купі металу вигляд трону. Виріб 
виявився нелегеньким – його вага 
перевищує більше 700 кг. 

І вже як артефакт на евакуа-
торі, наданому  командиром од-
ного з полків, трон повернувся 
на ту ж позицію, де були зібрані 
його складові. Це військовий по-
лігон за кілометр від донецького 
аеропорту, на якому дислокуєть-

ся 72-а Білоцерківська брига-
да. Там трон ніс свою службу як 
«солдат» інформаційної війни.  
Репортажі за його участю зняли 
представники  багатьох ЗМІ, зо-
крема і закордонних, таких, на-
приклад, як «Аль-Джазіра», що 
доносять своїм глядачам та чи-
тачам правдиву інформацію із 
зони АТО. 

– Коли ж  трон став не менш 
популярним, ніж актори серіалу 
«Гра престолів», його виставили 
на аукціон.  Хлопцям на позиціях 
дуже потрібні тепловізори, тому 
саме їх вирішили закупити на ви-
ручені  кошти, – підсумував Де-
нис Буштець, автор ідеї трофей-
ного крісла. 

Слід зазначити, що думки жи-
телів та гостей міста, які підходи-
ли  до трону подивитися  та при-
моститися, стосовно значущості 
такого заходу розділилися. Одні 
були впевнені в необхідності 
якомога більше нагадувати про 
події в зоні АТО, адже поки хлопці 
стоять в обороні цих рубежів, ми 
можемо спокійно жити. На думку 
других, наше життя сьогодні і так 
занадто мілітаризоване. Проте в 
будь-якому разі люди наповню-
вали ящик від набоїв, що стояв 
біля трону, купюрами різного 
номіналу. А це означає, що в ни-
нішню холодну пору року, коли 

замовлень з передової надхо-
дить набагато більше,  волонтери 
зможуть доставити захисникам 
необхідне.  

Трон пішов з молотка. При-
дбав його запорізький підпри-
ємець, запропонувавши суму в 
150 тис. грн. А це, як мінімум, три 
тепловізори для наших воїнів. 

Олег ЛОКТЄВ

«ГРА ПРЕСТОЛІВ» 
ПО-ЗАПОРІЗЬКИ:
ТЕПЛОВІЗОРИ 
ЗА ТРОН
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Ленінградського
чекіста дратують 
НАШІ РАКЕТИ…

Ïóñêè óêðà¿íñüêèõ ðàêåò, ùî â³äáóëèñÿ íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ â Õåðñîíñüê³é
îáëàñò³, çìóñèëè çàíåðâóâàòè ðîñ³éñüêó âëàäó: Êðåìëü íå ëèøå çàñóäèâ ¿õ,
à é ñïðîáóâàâ çàëÿêàòè Óêðà¿íó, ïðèãðîçèâøè çàâäàòè óäàð³â ïî íàøèõ ñòàð-
òîâèõ ïîçèö³ÿõ…
Àëå öå íàñ àæ í³ÿê íå íàëÿêàëî. Çàïëàíîâàí³ âèïðîáóâàííÿ ÇÑ Óêðà¿íè ïðîâå-
ëè. Ïðîÿñíèòè ñèòóàö³þ, ÷îìó òàê ³ñòåðè÷íî çðåàãóâàëà íà öå Ìîñêâà, à òàêîæ
â³äïîâ³ñòè íà ãîñòð³ çàïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç îñíàùåííÿì íàøîãî â³éñüêà
ñó÷àñíèìè çðàçêàìè îçáðîºííÿ ³ òåõí³êè, ìè ïîïðîñèëè Âàëåíòèíà Áàäðàêà –
äèðåêòîðà Öåíòðó  äîñë³äæåíü  àðì³¿, êîíâåðñ³¿ ³ ðîççáðîºííÿ. À ïî÷àëàñÿ
íàøà ðîçìîâà ³ç çàïèòàííÿ, ÷è âàðòî íàì «äðàòóâàòè ãóñåé», òîáòî ðîñ³ÿí



– Äîáðå, ùî ìè íàðåøò³ ïî÷à-
ëè ïðîâîäèòè áîéîâ³ ñòð³ëüáè
êîìïëåêñàìè ïðîòèïîâ³òðÿíî¿
îáîðîíè – íàñàìïåðåä ÇÐÊ Ñ-300,
– ãîâîðèòü Âàëåíòèí Âîëîäèìè-
ðîâè÷. Íåçàäîâãî äî â³éíè ó öèõ
â³éñüêàõ, ùî âõîäÿòü äî ñêëàäó
Ïîâ³òðÿíèõ Ñèë ÇÑ Óêðà¿íè, áîéî-
âà ï³äãîòîâêà çàçíàëà ñóòòºâèõ
çì³í ó á³ê ñïðîùåííÿ. Çîêðåìà
áîéîâ³ ïóñêè – êëþ÷îâèé åëå-
ìåíò âèøêîëó – áóëè âçàãàë³ ïðè-
ïèíåí³. Âàðòî çàóâàæèòè, ùî ðà-
í³øå òàê³ òðåíóâàííÿ ïðîâîäè-

ëèñÿ íà ïîë³ãîí³ «×àóäà» ó Êðèìó.
2010 ðîêó áóëà îñòàííÿ ñïðîáà
çä³éñíèòè ïðàêòè÷í³ òàêòè÷í³ íàâ-
÷àííÿ ç áîéîâîþ ñòð³ëüáîþ äâà-
íàäöÿòè ÷àñòèí çåí³òíî-ðàêåòíèõ
â³éñüê íà ïîë³ãîí³ «×àóäà», àëå â
îñòàííþ ìèòü ¿õ ñêàñóâàëè. Îòæå,
óïðîäîâæ 2010-2014 ðîê³â áîéîâ³

îáñëóãè ÇÐÂ íå îòðèìóâàëè ïðàê-
òè÷íîãî äîñâ³äó ùîäî âèêîðèñ-
òàííÿ ñâî¿õ çåí³òíî-ðàêåòíèõ
êîìïëåêñ³â. Öå íå ìîãëî íå ïîç-
íà÷èòèñü íà ¿õíüîìó ïðîôåñ³îíà-
ë³çì³. Çðîçóì³ëî, ùî ó ã³ðøèé á³ê.

² ÿêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî ïî-
ò³ì ðîçïî÷àëàñÿ àãðåñ³ÿ Ðîñ³¿, –
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òî ïðèïèíåííÿ ÷åðåç àãåíò³â
âïëèâó ó âèãëÿä³ «íàøèõ» êîëèø-
í³õ ì³í³ñòð³â îáîðîíè áîéîâî¿
ï³äãîòîâêè ñèë ÏÏÎ, àáè âîíà íå
çàãðîæóâàëà ðîñ³éñüêèì ë³òàêàì,
çâ³ñíî, º ö³ëêîì ëîã³÷íèì.

Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â
ïðîòèñòîÿííÿ ç ÐÔ, ï³ä ÷àñ âåäåí-
íÿ íåþ òàê çâàíî¿ ã³áðèäíî¿ â³éíè,
áîéîâèõ ïóñê³â ç êîìïëåêñ³â Ñ-300
ÏÏÎ Óêðà¿íè òàêîæ íå çä³éñíþâà-
ëè. Òîìó íàâ÷àííÿ, ùî â³äáóëèñÿ,
ìîæíà ëèøå â³òàòè. Á³ëüøå òîãî,
âîíè ìàþòü â³äáóâàòèñÿ ÿêîìîãà
÷àñò³øå. Àäæå â³ò÷èçíÿí³ ÏÏÎ º
íàøèì ùèòîì. ² àãðåñîð ïîâèíåí
çíàòè, ÿê³ «ñþðïðèçè» éîãî î÷³êó-
âàòèìóòü, ÿêùî çàõî÷å çàâäàòè ïî
íàø³é òåðèòîð³¿ óäàð³â ç ïîâ³òðÿ.

– 2012 ðîêó âèéøëà äðóêîì
âàøà êíèãà «Ùèò äåðæàâè», ó

ÿê³é âè îïèñóâàëè êðèòè÷íó
ñèòóàö³þ, ùî ñêëàëàñÿ â ñèëàõ
ïðîòèïîâ³òðÿíî¿ îáîðîíè. ×è
ñïðàâäèëèñÿ Âàø³ ïðîãíîçè? 

– Íà æàëü, òàê. Ó òðàâí³ 2014-ãî
äàí³ ç ö³º¿ êíèãè ñòàëè îäíèì ³ç
ðîçä³ë³â äîñë³äæåííÿ, ÿêå ï³äãî-
òóâàëè ³íôîðìàö³éíî-êîíñàëòèí-
ãîâà êîìïàí³ÿ Defense Express òà
Öåíòð äîñë³äæåíü àðì³¿, êîíâåð-
ñ³¿ òà ðîççáðîºííÿ. Éîãî íàçâà:
«Ùîäî çíèæåííÿ (÷àñòêîâî¿ âòðà-
òè) îáîðîííîãî ïîòåíö³àëó Óêðà¿-
íè (ïðîòÿãîì 2004 – 2014 ðð.)»
Éîãî ãîòóâàëè äëÿ â³äêðèòèõ ïàð-
ëàìåíòñüêèõ ñëóõàíü, ïðåäñòàâè-
ëè ïàðëàìåíòñüêèì êîì³òåòàì òà
ñèëîâèì â³äîìñòâàì äëÿ çä³é-
ñíåííÿ çàõîä³â óïåðåäæåííÿ êðè-
çè. Íèí³ öå äîñë³äæåííÿ º ó â³ä-
êðèòîìó äîñòóï³.

Ñåðåä ³íøîãî â íüîìó çàçíà÷à-
ëîñÿ: «Íà îáë³êó ïåðåáóâàº ïîíàä
5000 çåí³òíèõ êåðîâàíèõ ðàêåò äî
ð³çíèõ ÇÐÊ. Çåí³òíèõ êåðîâàíèõ
ðàêåò 5Â28 äî ÇÐÊ Ñ-200Â – ïîíàä
1000 îä.; 5Â55 äî ÇÐÊ Ñ-300Ï –
ìàéæå 3000 îä.; ÇÊÐ 9Ì8 äî ÇÐÊ
Ñ-300Â – ïîíàä 800 îä.; ÇÊÐ 9Ì38
òà 9Ì38Ì1 äî ÇÐÊ «Áóê-Ì1» –
ïîíàä 1300 îä.» Ðåñóðñ ÇÊÐ äî
Ñ-300Â1, Ñ-200 ùå æîäíîãî ðàçó
íå ïîäîâæóâàâñÿ. Ö³ ðàêåòè âèêî-
ðèñòîâóâàòè íå ìîæíà. 2013 ðîêó
êîìïëåêñè çíÿòî ç îçáðîºííÿ.

– Íåâæå ïðîòÿãîì óñ³õ
ïîïåðåäí³õ ðîê³â í³õòî ç ïîñà-
äîâö³â, â³äïîâ³äàëüíèõ çà íà-
ö³îíàëüíó áåçïåêó ³ îáîðîíó
êðà¿íè, íå áà÷èâ, ùî ðàêåòè
ïîâ³ëüíî ïåðåòâîðþþòüñÿ íà
áðóõò?

– Íå çîâñ³ì òàê: óïðîäîâæ
2007-2008 ðð. çà ïîãîäæåííÿì ç
ðîñ³éñüêîþ ñòîðîíîþ, äå ðîçòà-
øîâàí³ ï³äïðèºìñòâà-ðîçðîáíè-
êè öèõ ðàêåò, áóëè çàâåðøåí³
ðîáîòè ç ïðîäîâæåííÿ íà ï’ÿòü

2010 року була остання спроба здійснити практичні тактичні навчання 
з бойовою стрільбою дванадцяти частин зенітно�ракетних військ 
на полігоні «Чауда», але в останню мить їх скасували
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ðîê³â ðåñóðñó çåí³òíèõ êåðîâàíèõ
ðàêåò 5Â55 (ÇÐÊ Ñ-300Ï), 9Ì38Ì1
(ÇÐÊ «Áóê-Ì1»). Äëÿ Ñ-300Ï â³í çà-
ê³í÷èâñÿ 2012 ðîêó, äëÿ «Áóê-Ì1»
– 2011-ãî. Ùîïðàâäà, âæå 2011
ðîêó ïðåäñòàâíèêè Ì³íîáîðîíè
Óêðà¿íè çðîáèëè çàÿâè, ùî çàïàñ
ðåñóðñó çåí³òíèõ êåðîâàíèõ ðà-
êåò áóäå âè÷åðïàíèé çíà÷íî ï³ç-
í³øå – íà ìåæ³ 2014-ãî. Öå äîçâî-
ëÿº çðîáèòè ïðèïóùåííÿ, ùî òà-
êà ïëóòàíèíà âíîñèëàñÿ ö³ëêîì
ñâ³äîìî, àáè ïðèêðèòè êðèòè÷íèé
ñòàí ñïðàâ ó öüîìó ñåãìåíò³, ïðî
ÿêèé áóëî äîáðå â³äîìî ðîñ³éñü-
ê³é ñòîðîí³. À â íå¿ áóëà çîâñ³ì
³íøà ìåòà – ðîççáðî¿òè, à íå
îçáðî¿òè Óêðà¿íó.

Êðèòè÷íèé ñòàí ùîäî ðàêåò ìè
ïî÷àëè âèïðàâëÿòè ëèøå ñüîãîä-
í³. Çîêðåìà âæèâàþòüñÿ çàõîäè
ñòîñîâíî «³ìïîðòîçàì³ùåííÿ» ñè-
ëàìè â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ.
Àëå, çà åêñïåðòíèìè îö³íêàìè,
çíà÷íî ïîâ³ëüí³øå, í³æ õîò³ëîñÿ á. 

Òàêîæ, âêðàé âàæëèâî àêòèâ³-
çóâàòè ðîáîòè ç îáëàøòóâàííÿ

íîâîãî ïîë³ãîíà âñ³ìà íåîáõ³äíè-
ìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè – òåëå-
ìåòðè÷íèìè òà ³íøèìè – äëÿ îò-
ðèìàííÿ äàíèõ ïðè ïðîâåäåíí³
âèïðîáóâàíü ìîäåðí³çîâàíî¿ òà
íîâî¿ çáðî¿. 

– Óêðà¿íà çäàòíà ñàìîñò³éíî
âèðîáëÿòè â³ä À äî ß ðàêåòè,
ïîêëàäàþ÷èñü âèêëþ÷íî íà
âëàñí³ ñèëè?

– Ó Êðåìë³ äîáðå â³äîìî, ùî
Óêðà¿íà ñïðîìîæíà çàïóñòèòè â
ñåð³éíå âèðîáíèöòâî êðèëàòó ðà-
êåòó, çäàòíó âðàæàòè ö³ë³ çà 1500
ê³ëîìåòð³â. Îòðèìàííÿ ìîæëè-
âîñò³ ¿ ¿ çàñòîñóâàííÿ (ì³æíàðîä-
íèé ðåæèì êîíòðîëþ íàä ðàêåò-
íèìè òåõíîëîã³ÿìè äîçâîëÿº íàì
ñòâîðþâàòè ðàêåòè äàëüí³ñòþ äî
500 ê³ëîìåòð³â) – ïèòàííÿ ÷àñó, à
òàêîæ ïåðåãîâîð³â.

Ñåêðåòàð ÐÍÁÎ Îëåêñàíäð Òóð-
÷èíîâ ö³ëêîì ñïðàâåäëèâî çàç-
íà÷èâ, ùî äëÿ íàñ º ïð³îðèòåòîì
âèðîáíèöòâî ãð³çíî¿ çáðî¿, ÿêà
äîçâîëèëà á âèêîíóâàòè íå ëèøå
òàêòè÷í³, àëå é îïåðàòèâí³ é ñòðà-

òåã³÷í³ çàâäàííÿ. À âñå òîìó, ùî
Óêðà¿íà çäàòíà ñàìîñò³éíî, áåç
ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè, âèðîáëÿòè
òàêó çáðîþ, òîáòî ðàêåòè. ßê òóò
íå çãàäàòè, ùî 12 ç 20 êðàùèõ ðà-
êåò áóëè âèðîáëåí³ ñàìå íà äí³ï-
ðîïåòðîâñüêîìó «Ï³âäåíìàø³». ²
âåëèêå ùàñòÿ äëÿ íàñ, ùî çà âñ³
ö³ ðîêè ìè íå ëèøå íå âòðàòèëè
íàø³ ìîæëèâîñò³, à é ðîçâèíóëè
¿õ.

Ïóò³í äîáðå çíàâ ïðî ñòàí íà-
øî¿ àðì³¿, ¿ ¿ ìîæëèâîñò³, çîêðåìà
³ ðàêåòíî¿ ñêëàäîâî¿. Àëå Óêðà¿íà,
ïîïðè âñ³ òðóäíîù³, çì³íþºòüñÿ.
Çíà÷íî øâèäøå, í³æ öå ì³ã ïåðåä-
áà÷èòè ëåí³íãðàäñüêèé ÷åê³ñò. ²
ðàêåòí³ âèïðîáóâàííÿ, ÿê³ â³äáó-
ëèñÿ íåùîäàâíî, âêîòðå öå ï³ä-
òâåðäæóþòü.

– Ìè ìàºìî äîñòàòíþ ê³ëü-
ê³ñòü âæå íå íîâèõ çåí³òíî-
ðàêåòíèõ êîìïëåêñ³â «Êóá» ³
Ñ-125. ¯õ ìîæíà ùå âèêîðèñòî-
âóâàòè?

– Çâè÷àéíî. Ðàçîì ³ç Ñ-300 ³
«Áóê» – öå íå ëèøå ïñèõîëîã³÷-
íèé àðãóìåíò äëÿ êðåìë³âñüêèõ
ñòðàòåã³â. Íàïðèêëàä, âèêîðèñòî-
âóþ÷è ¿õ ÿê ìîá³ëüí³ áåðåãîâ³
óñòàíîâêè, à â ìàéáóòíüîìó ³ íà
ðàêåòíèõ êàòåðàõ, Óêðà¿íà ìîãëà
á îòðèìàòè ïîâíèé êîíòðîëü íàä
àêâàòîð³ºþ ×îðíîãî ìîðÿ. 

Íàâ³òü ÿêùî ³ íå ñüîãîäí³, òî â
íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó. Íàñ-
òàâ ÷àñ ñåðéîçíî ïåðåãëÿíóòè ïè-
òàííÿ íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè ³
îáîðîíè, ÷àñ ðîçðàõîâóâàòè íà
âëàñí³ ñèëè. Ñàìå âîíè çäàòí³
îõîëîäèòè ãàðÿ÷³ ãîëîâè «êðåì-
ë³âñüêèõ âîæä³â».

²íòåðâ’þ ïðîâ³â Ñåðã³é ÇßÒÜªÂ

С�125�2Д «Печора�2Д» – українська
модернізація радянського зенітного
ракетного комплексу С�125 «Нева»
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Про що, власне, йдеться?
Ùå ç ³ìïåðñüêèõ ÷àñ³â ðîñ³é-

ñüê³ ³ñòîðèêè íàìàãàëèñÿ äîâåñ-
òè, ùî ñàìå ðîñ³ÿíè º ïðàâîíàñ-
òóïíèêàìè ìîãóòíüî¿ ñåðåäíüî-
â³÷íî¿ äåðæàâè – Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.
Íàïðèêëàä, óæå íà ïî÷àòêó Õ²Õ ñò.
íàðîäæóºòüñÿ â³äîìèé âèñë³â
«Êèåâ – ìàòü ãîðîäîâ ðóññêèõ».
Â³í íàëåæèòü àâòîðñòâó, ïåâíî,
íàéá³ëüø çíàíîãî ðîñ³éñüêîãî ³ñ-
òîðèêà Ì. Êàðàìç³íà ³ ô³ãóðóº ó
éîãî 12-òîìí³é «Èñòîðèè ãîñó-
äàðñòâà Ðîññèéñêîãî».

Ïðîòå ïåðøà ñåðéîçíà íàóêîâà
äèñêóñ³ÿ ç ö³º¿ òåìàòèêè âèíèêëà
ï³âòîðà ñòîë³òòÿ òîìó. Âîíà ðîçãîð-
íóëàñÿ íàâêîëî òåîð³¿ ðîñ³éñüêîãî
³ñòîðèêà ³ æóðíàë³ñòà Ì. Ïîãîä³íà.
Â³í ââàæàâ, ùî íàñåëåííÿ Êèºâà òà
âñ³º¿ Íàääí³ïðÿíùèíè ìàëî ñàìå
ðîñ³éñüêèé åòí³÷íèé õàðàêòåð ³
ìåøêàëî íà ö³é òåðèòîð³¿ àæ äî
ìîíãîëî-òàòàðñüêî¿ íàâàëè, ï³ñëÿ
ÿêî¿ ì³ãðóâàëî íà ï³âí³÷íèé ñõ³ä.
À óêðà¿íö³ íà öèõ çåìëÿõ ç’ÿâèëèñÿ
í³áèòî àæ ó 15 ñò., ïðèéøîâøè
ç-ï³ä Êàðïàò.

Íåîá´ðóíòîâàí³ñòü òà õèáí³ñòü
³äåé Ïîãîä³íà øâèäêî äîâ³â óêðà-
¿íñüêèé â÷åíèé-åíöèêëîïåäèñò
Ìèõàéëî Ìàêñèìîâè÷, ³äå¿ ÿêîãî
ï³çí³øå ðîçâèíóâ ô³ëîëîã Àãàòàí-
ãåë Êðèìñüêèé. 

Ïîïðè íàóêîâå ñïðîñòóâàííÿ
ïîãîä³íñüêèõ ³äåé, éîãî òåçè ùå
áàãàòî ðîê³â çíàõîäèëè ïðèõèëü-
íèê³â íàñàìïåðåä ó ïîë³òè÷íèõ
êîëàõ. Òåîð³ÿ âèÿâèëàñü íàäçâè-
÷àéíî ïðèâàáëèâîþ äëÿ Ðîñ³é-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿, îñê³ëüêè äîçâîëÿëà
ðîñ³ÿíàì ïðåòåíäóâàòè íà ñïàä-

КОЛИ В МОСКВІ

²ñòîð³ÿ â³äíîñèí Óêðà¿íè ³ç ï³âí³÷íî-ñõ³äíèì ñóñ³äîì, à òàêîæ ñó÷àñíèé
êîíôë³êò íà ¿ ¿ Ñõîä³ ÿñêðàâî ñâ³ä÷àòü: ñàìå ïðîãàëèíè â íàø³é ³ñòîðè÷í³é
îá³çíàíîñò³ äîçâîëÿþòü ñóñ³äí³é äåðæàâ³ ìàí³ïóëþâàòè ñóñï³ëüíîþ äóìêîþ
òà óñï³øíî êóëüòèâóâàòè â óêðà¿íñüêîìó ñåðåäîâèù³ ïñåâäîíàóêîâ³ òåîð³¿.
Îäí³ºþ ç íèõ º ì³ô ïðî òðüîõ áðàò³â ç³ «ñï³ëüíî¿ êîëèñêè», ùî ãîâîðèëè
îäí³ºþ ìîâîþ (óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí òà á³ëîðóñ³â), íàéñòàðøèì ç ÿêèõ, òîáòî
«ëåã³òèìíî» êåð³âíèì, áóâ ðîñ³ÿíèí

ЖАБИ КВАКАЛИ…
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ùèíó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ âîäíî÷àñ
çàïåðå÷óâàòè òàêå ïðàâî äëÿ óê-
ðà¿íö³â.

Ïðîòå â³äñóòí³ñòü íàóêîâîãî
ï³ä´ðóíòÿ çìóñèëà â³äìîâèòèñÿ
â³ä íå¿. Íàòîì³ñòü ðîçïî÷àëàñÿ
åêñïëóàòàö³ÿ ïîíÿòòÿ ñï³ëüíîñò³
ìîâè òà ïîõîäæåííÿ òðüîõ ñõ³ä-
íîñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â, êåð³âíà
ðîëü â ÿê³é òåæ â³äâîäèëàñÿ ðîñ³-
ÿíàì. 

Çàïî÷àòêóâàâ òåîð³þ ñï³ëüíî-
ãî ïîõîäæåííÿ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñü-
êèõ ìîâ ðîñ³éñüêèé ô³ëîëîã Îëåê-
ñ³é Øàõìàòîâ. 

Çã³äíî ç ö³ºþ òåîð³ºþ ÷åðåç
çëèòòÿ áàãàòüîõ ñõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüêèõ ïëåìåí ó äåðæàâ³ Ðóñü ó
²Õ-Õ ñò. âèíèêëà åòíîìîâíà ñï³ëü-
í³ñòü – äàâíüîðóñüêà íàðîäí³ñòü,
ÿêà, â³äïîâ³äíî, êîðèñòóâàëàñÿ
ñï³ëüíîþ äàâíüîðóñüêîþ ìîâîþ.
Ï³ñëÿ ìîíãîëî-òàòàðñüêî¿ íàâàëè,
êîëè çåìë³ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ îïèíè-
ëèñÿ â ð³çíèõ äåðæàâíèõ óòâî-
ðåííÿõ, ïî÷àâñÿ ðîçïàä öüîãî åò-
íîìîâíîãî ìîíîë³òó. Â 14-15 ñò. ç

íüîãî âèîêðåìèëèñÿ òðè ñõ³äíîñ-
ëîâ’ÿíñüê³ íàðîäíîñò³, à êîëèñü
ñï³ëüíà äàâíüîðóñüêà ìîâà ðîç-
ïàëàñÿ íà òðè îêðåì³ – óêðà¿í-
ñüêó, ðîñ³éñüêó, á³ëîðóñüêó. Òîæ
çà ö³ºþ äîêòðèíîþ, ³ñòîð³ÿ îêðå-
ìèõ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ëèøå ç 14-15 ñò.
Ïîñòóïîâî öÿ êîíöåïö³ÿ íàáóëà
ñòàòóñó îô³ö³éíî¿ ó ðàäÿíñüê³é
íàóö³. Âèñëîâëþâàòè ³íø³ äóìêè
ñòàëî íåáåçïå÷íî. Ïðîòå äåÿê³
â÷åí³ âñå æ ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â
³ñíóâàííÿ òàêî¿ ºäíîñò³. 

Êðàé ïîîäèíîêèì ñïðîáàì
âèñëîâëþâàòè ³íøèé ïîãëÿä îñòà-
òî÷íî áóëî ïîêëàäåíî ó ñåðåäèí³
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Òîä³ ñâ³ò ïîáà÷èëà
ïðàöÿ Â. Ìàâðîä³íà «Äðåâíÿÿ
Ðóñü (Ïðîèñõîæäåíèå ðóñüêîãî
íàðîäà è îáðàçîâàíèå Êèåâñêîãî
ãîñóäàðñòâà)», â ÿê³é íàãîëîøóâà-
ëîñü, ùî âñ³ ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüê³
íàðîäè ìàþòü ºäèíîãî ïðåäêà –
ðîñ³éñüêèé íàðîä êè¿âñüêèõ ÷àñ³â,
àáî æ äàâíüîðóñüêó íàðîäí³ñòü,
ÿêà áóëà òâîðöåì äåðæàâè Êè¿â-

ñüêà Ðóñü. ² õî÷à ïðàöÿ ï³ääàâàëà-
ñÿ êðèòèö³ â àêàäåì³÷íèõ êîëàõ,
òåçè, âèêëàäåí³ â í³é, ïðèïàëè äî
äóø³ ðàäÿíñüêèì ³äåîëîãàì. Àä-
æå ñàìå òàêà êîíöåïö³ÿ çäàòíà
áóëà âèïðàâäàòè ïðåòåíç³¿ Ðîñ³¿
íà òåðèòîð³àëüíó òà êóëüòóðíó
ñïàäùèíó Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, à îá’ºä-
íàííÿ óêðà¿íö³â, ðîñ³ÿí òà á³ëîðó-
ñ³â ó ìåæàõ îäí³º¿ êðà¿íè ñïðèé-
ìàëîñÿ ÿê â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷-
íî¿ ñïðàâåäëèâîñò³.

Тож який з «братів» 
найстарший?

Íàö³îíàëüíà ³ñòîð³ÿ – îáî-
â’ÿçêîâà ³ íàäçâè÷àéíî ïîòóæíà
ñêëàäîâà ïàòð³îòè÷íîãî âèõî-
âàííÿ íàñåëåííÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿-
íè. Ñàìå â ìèíóëîìó ñó÷àñíèêè
íàé÷àñò³øå øóêàþòü äîêàçè ëå-
ã³òèìíîñò³ ³ñíóâàííÿ âëàñíî¿
äåðæàâè ÷è âîëîä³ííÿ ïåâíîþ
òåðèòîð³ºþ. 

Íàéá³ëüø ïåðåêîíëèâî íà êî-
ðèñòü óêðà¿íö³â ñâ³ä÷àòü ðåàëüí³
íàóêîâî îá´ðóíòîâàí³ ôàêòè.

Òå, ùî íà ñó÷àñí³é òåðèòîð³¿
Óêðà¿íè ñïîêîíâ³êó ïðîæèâàëè
ïðåäñòàâíèêè ð³çíèõ íàðîä³â, à
ñó÷àñí³ óêðà¿íö³ óâ³áðàëè â ñåáå
õàðàêòåðí³ ðèñè áàãàòüîõ ³ç íèõ,
íå âèêëèêàº æîäíîãî ñóìí³âó.
Îäíàê, âèçíà÷àþ÷è äàòó íàðîä-
æåííÿ ïåâíîãî åòíîñó, íàóêîâö³
íàñàìïåðåä îïåðóþòü òàêèì ïî-
íÿòòÿì, ÿê «òÿãë³ñòü». Ï³ä öèì
ñëîâîì êðèºòüñÿ íåïåðåðâí³ñòü ³
ïîâòîðþâàí³ñòü õàðàêòåðíèõ îç-
íàê, ïðèòàìàííèõ ïåâíîìó íàñå-
ëåííþ.

Îñü òàêó òÿãë³ñòü ó ðîçâèòêó ìà-
òåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, ï³äòâåðäæåíó
àðõåîëîã³÷íèìè çíàõ³äêàìè (òðà-
äèö³¿ âèãîòîâëåííÿ ïîñóäó, ñïî-
ðóäæåííÿ æèòëà òîùî), íà óêðà¿í-
ñüêèõ çåìëÿõ ìîæíà ïðîñòåæèòè,
ïî÷èíàþ÷è ç 6 ñò. Öå ö³ëêîì çá³ãà-
ºòüñÿ ³ç çàãàëüíîºâðîïåéñüêîþ
òåíäåíö³ºþ, îñê³ëüêè çàðîäæåííÿ
á³ëüøîñò³ çàõ³äíîºâðîïåéñüêèõ åò-
íîñ³â ïðèïàäàº ñàìå íà öåé ÷àñ.
Àäæå ï³ñëÿ ïàä³ííÿ Çàõ³äíî¿ Ðèì-
ñüêî¿ ³ìïåð³¿ (476 ð.) òà çàâåðøåí-
íÿ âåëèêîãî ïåðåñåëåííÿ íàðîä³â
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íà ñèòóàö³ÿ â ªâ-
ðîï³ íàðåøò³ ñòàá³ë³çóºòüñÿ, âèíè-
êàþòü ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ïîÿâè
ñó÷àñíèõ ºâðîïåéñüêèõ åòíîñ³â
(ôðàíöóç³â, àíãë³éö³â, í³ìö³â, ÷åõ³â,
ïîëÿê³â), à çà öèì ³ ¿õí³õ ìîâ. 

Õòî æ áóëè ö³ çàãàäêîâ³ ïðàóê-
ðà¿íö³? Íà ÿêîìó ´ðóíò³ âîíè
ñôîðìóâàëèñÿ ³ ÿêîþ ìîâîþ ãî-
âîðèëè? 

Ñó÷àñí³ íàóêè, çîêðåìà àðõåî-
ëîã³ÿ òà ïîð³âíÿëüíå ìîâîçíàâ-
ñòâî, äîçâîëÿþòü îòðèìàòè äîñèòü
÷³òêó â³äïîâ³äü íà öå çàïèòàííÿ.

Ñüîãîäí³, áåç ñóìí³âó, ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî ñëîâ’ÿíè º àâ-
òîõòîííèì íàñåëåííÿì Óêðà¿íè.
Âîíè ç’ÿâèëèñÿ íà íàøèõ çåìëÿõ
íàïðèê³íö³ ²²² òèñ. äî í. å., àðåàëîì
¿õíüîãî ðîçñåëåííÿ áóëî ìåæè-
ð³÷÷ÿ Ñåðåäíüîãî Äóíàþ òà Òèñè.
Çãîäîì ñëîâ’ÿíñüê³ ïëåìåíà, â³-
äîì³ ï³ä ñï³ëüíîþ íàçâîþ âåíå-
äè, íàñåëÿëè âåëè÷åçíó òåðèòî-
ð³þ â³ä Â³ñëè äî Äí³ïðà, ïîëîâèíà
ÿêî¿ ïåðåáóâàëà ó ìåæàõ ñó÷àñ-

Íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿ Ðîñ³¿ â ÷àñè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³
ìåøêàëî áåçë³÷ íåñëîâ’ÿíñüêèõ íàðîä³â: æìóäü,
÷óäü, âåñü, ìåðÿ, ìåùåðà, ìóðîìà, ìîðäâà…



íî¿ Óêðà¿íè. Ïîïðè ÷èñëåíí³ ëî-
êàëüí³ îñîáëèâîñò³, âîíè ìàëè
áàãàòî ñï³ëüíèõ ðèñ ó ìàòåð³àëü-
í³é òà äóõîâí³é êóëüòóðàõ, à òàêîæ
ðîçìîâëÿëè äóæå áëèçüêèìè ä³à-
ëåêòàìè. Öå äàº ï³äñòàâó â÷åíèì
ãîâîðèòè ïðî ñï³ëüíîñëîâ’ÿíñü-
êèé ïåð³îä ³ñòîð³¿, ÿêèé òðèâàâ äî
ñåðåäèíè ² òèñ. í.å. Ïðîòå âæå íà
ïî÷àòêó íàøî¿ åðè ðîçïî÷èíàºòü-
ñÿ ðîçìåæóâàííÿ ïðàñëîâ’ÿíñü-
êî¿ ñï³ëüíîñò³ íà çàõ³äíó (ïîëÿêè,
÷åõè, ñëîâàêè) ³ ñõ³äíó (óêðà¿íö³,
á³ëîðóñè, ðîñ³ÿíè), òîä³ æ â³äáó-
âàºòüñÿ ³ íåîáîðîòíèé ìîâíèé
ïîä³ë, ÿêèé çáåð³ãàºòüñÿ é äîñ³. 

Âàðòî íàãîëîñèòè, ùî ñõ³äíà
÷àñòèíà ïðàáàòüê³âùèíè ñëîâ’ÿí
ì³ñòèëàñÿ íà òåðèòîð³¿ ñó÷àñíî¿
Óêðà¿íè â ìåæàõ âåðõíüîãî Äí³ñò-
ðà, Ïðèï’ÿò³, ñåðåäíüîãî Äí³ïðà òà
ï³âäåííîãî ñòåïó. Íà ï³âí³÷ â³ä
Ïðèï’ÿò³ òà ñåðåäíüî¿ Äåñíè æèëè
áàëòñüê³ ïëåìåíà, à âåëè÷åçíó
òåðèòîð³þ ñó÷àñíî¿ ªâðîïåéñüêî¿
Ðîñ³¿ çàñåëÿëè ô³ííî-óãðè. Ó 6-7
ñò. í.å. õâèëÿ Âåëèêîãî ïåðåñåëåí-
íÿ íàðîä³â ï³äõîïèëà ³ ñëîâ’ÿíñüê³
ïëåìåíà. Òàê, ïðîñóâàþ÷èñü íà
ï³âí³÷, ñõ³äí³ ñëîâ’ÿíè ïîñòóïîâî
çì³øóâàëèñü ³ç ì³ñöåâèìè áàëòà-
ìè òà ô³ííî-óãðàìè ³ òàêèì ÷èíîì
ñòâîðþâàëè ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ôîð-
ìóâàííÿ ñó÷àñíèõ á³ëîðóñüêîãî òà
ðîñ³éñüêîãî åòíîñ³â. Ó òîé æå ÷àñ
íà äàëåê³é ï³âíî÷³ á³ëÿ Ïñêîâ-
ñüêîãî îçåðà òà îçåðà ²ëüìåíü
ç’ÿâëÿþòüñÿ ïðåäêè ë³òîïèñíèõ
êðèâè÷³â òà ³ëüìåíñüêèõ ñëîâåí³â.
Íà ö³ çåìë³ âîíè ïðèéøëè ç óçáå-
ðåææÿ Áàëò³éñüêîãî ìîðÿ.

Ïîøèðåííÿ ñëîâ’ÿí íà âåëè-
÷åçíèõ, ìàëî ïîâ’ÿçàíèõ ì³æ
ñîáîþ ïðîñòîðàõ, à òàêîæ âïëèâ
ì³ñöåâèõ áàëòñüêèõ òà ô³ííî-
óãîðñüêèõ íàðîä³â ñïðè÷èíèëè
âòðàòó áàãàòüîõ ñï³ëüíèõ ìîâíèõ

ðèñ, ïðèòàìàííèõ ñõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüê³é ñï³ëüíîò³.

Ïðàóêðà¿íö³ æ áåçïåðåðâíî
æèëè â ìåæàõ ³ñòîðè÷íî¿ ïðà-
áàòüê³âùèíè ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí, ùî
ðîçòàøîâóâàëàñÿ ì³æ Êàðïàòà-

ìè, Äí³ïðîì, Ïðèï’ÿòòþ òà çîíîþ
ñòåï³â ³ ðîçìîâëÿëè ïðàñëîâ’ÿíñü-
êîþ ìîâîþ. Êð³ì òîãî, âîíè óâ³á-
ðàëè â ñåáå ðèñè ìàòåð³àëüíî¿ ³
äóõîâíî¿ êóëüòóðè íåñëîâ’ÿíñü-
êèõ íàðîä³â, çîêðåìà òðèï³ëüö³â
òà ³ðàíîìîâíèõ ñê³ô³â. ², ÿê çàç-

íà÷àëîñÿ âèùå, ç 6 ñò. í.å. îñîáëè-
âîñò³ êóëüòóðè ñõ³äíèõ ñëîâ’ÿí íà
ö³é òåðèòîð³¿ íàáóëè ïîñò³éíîãî ³
ïîâòîðþâàíîãî õàðàêòåðó, ùî
äàº ï³äñòàâè ãîâîðèòè ïðî ïî÷à-
òîê ôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî
åòíîñó.

Ïàðàëåëüíî ³ç öèì ïðîöåñîì
ðîçïî÷èíàºòüñÿ ñòàíîâëåííÿ óê-
ðà¿íñüêî¿ ìîâè. Äîñë³äèòè ïîõîä-
æåííÿ ³ âñòàíîâèòè ÷àñ çàðîä-
æåííÿ ìîâè ôàêòè÷íî îçíà÷àº
ïðîñòåæèòè â òîãî÷àñí³é æèâ³é
ðîçìîâí³é ìîâ³ õàðàêòåðí³ îçíà-
êè, ïðèòàìàíí³ é ìîâ³ ñó÷àñí³é. 

Âèçíà÷àëüí³ ðèñè óêðà¿íñüêî¿

ìîâè, ÿê ³ ðåøòè ñõ³äíîñëîâ’ÿíñü-
êèõ ìîâ, íå ñôîðìóâàëèñÿ â îäèí
ìîìåíò. Âîíè ïðîéøëè òðèâàëèé
ïåð³îä â³ä ñâîãî âèíèêíåííÿ äî
âêîð³íåííÿ, ³ â³äïîâ³äíî, â³äîáðà-
æåííÿ (ÿê ïðàâèëî, âèïàäêîâîãî)
ó ïèñåìíèõ ïàì’ÿòêàõ. Äåÿê³ õà-
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Ó ò³ ÷àñè êíèãè ïèñàëè îäí³ºþ ç îô³ö³éíèõ ìîâ –
öåðêîâíîñëîâ’ÿíñüêîþ àáî äàâíüîêè¿âñüêîþ.
Ïèñàòè íàðîäíîþ ìîâîþ áóëî íåïðèïóñòèìî òà
ââàæàëîñÿ ïîãàíèì òîíîì. Òà âñ³ ìè – ëþäè, à
ëþäÿì âëàñòèâî ïîìèëÿòèñÿ. Ñàìå ïîìèëêè, ÿêèõ
äàâíüîðóñüê³ êíèæíèêè ïðèïóñêàëèñÿ ÷åðåç òå, ùî
ðîçìîâíà ìîâà áóëà äëÿ íèõ íàñò³ëüêè ïðèðîä-
íüîþ, ùî ¿ ¿ ïðîíèêíåííÿ â òåêñòè âîíè íàâ³òü íå
ïîì³÷àëè, äàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðîñòåæèòè åòàïè
ñòàíîâëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè
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ðàêòåðí³ îçíàêè óêðà¿íñüêî¿  ìî-
âè ç’ÿâëÿþòüñÿ ùå â ðàííüîóêðà-
¿íñüêèé ïåð³îä, òîáòî â 6 ñò. í. å.
Öå ïåðåòâîðåííÿ âèáóõîâîãî [ã] ó
ôðèêàòèâíèé [´], à òàêîæ ïîÿâà
óêðà¿íñüêîãî ³êàâ³çìó – ïåðåõ³ä
«ÿòÿ» â [³], ç³ñòàâëåííÿ ³ç ñåðá-
ñüêîþ òà õîðâàòñüêîþ îïîñåðåä-
êîâàíî âêàçóº íà íàÿâí³ñòü â òîé
÷àñ é ³íøèõ ìîâíèõ îñîáëèâîñòåé
òà íàâ³òü îêðåìèõ ñë³â, ïðèòàìàí-
íèõ ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ìîâ³. Àä-
æå 1500 ðîê³â òîìó ïðåäêè ñåðá³â
³ õîðâàò³â ñàìå ç òåðèòîð³¿ Ñåðåä-
íüî¿ Íàääí³ïðÿíùèíè òà Ïðèêàð-
ïàòòÿ ïåðåñåëèëèñÿ íà Áàëêàíè. À
öå äàº ï³äñòàâè ïðèïóñêàòè, ùî
âæå ó 5-6 ñò. íàñåëåííÿ ì³æ Äí³ï-
ðîì òà Êàðïàòàìè âèêîðèñòîâó-

âàëî ó âèìîâ³ ö³ õàðàêòåðí³ ðèñè.
Òîæ ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíèì âèäà-
ºòüñÿ âèâåäåííÿ âèòîê³â óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè áåçïîñåðåäíüî â³ä
ïðàñëîâ’ÿíñüêî¿.

Íàñòóïíèé åòàï ðîçâèòêó óê-
ðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿ ïîâ’ÿçàíèé ³ç âè-
íèêíåííÿì ôåîäàëüíèõ êíÿ-
ç³âñòâ íà îñíîâ³ åòíîïîë³òè÷íèõ
ñï³ëüíîò (ñîþç³â ïëåìåí), ÿêèé
â³äáóâàºòüñÿ ïðîòÿãîì 7-8 ñò.
Îá’ºäíàííÿ öèõ êíÿç³âñòâ íà ìåæ³
8-9 ñò. ñïðèÿëè íàðîäæåííþ ìî-
ãóòíüî¿ äåðæàâè Êè¿âñüêà Ðóñü.
Îñåðåäîê ¿ ¿ ôîðìóâàííÿ ì³ñòèâ-
ñÿ â ìåæàõ Êè¿âñüêî¿, Ïåðåÿñëàâ-
ñüêî¿ òà ×åðí³ã³âñüêî¿ çåìåëü,
òîáòî ïîâí³ñòþ çá³ãàâñÿ ³ç òåðè-
òîð³ºþ ïðîæèâàííÿ ïðàóêðà¿íö³â.
Öå âæå çãîäîì äî Êè¿âñüêî¿ ³ìïå-
ð³¿ óâ³éøëè âåëè÷åçí³ ï³âí³÷í³ òå-
ðèòîð³¿, íèí³ çàñåëåí³ á³ëîðóñàìè
òà ðîñ³ÿíàìè. Òîæ ñàìå óêðà¿íö³
âèñòóïèëè äåðæàâîòâîð÷èì åò-
íîñîì ïåðâ³ñíî¿ Ðóñ³, îòæå, ïî
ïðàâó ìàþòü ââàæàòèñÿ ¿ ¿ ïðÿìè-
ìè íàùàäêàìè òà ñïàäêîºìöÿìè.

Òðàäèö³éíå âèçíà÷åííÿ íà-
ðîäíîñò³ âêëþ÷àº ùå ñï³ëüí³ñòü
òåðèòîð³¿ òà åêîíîì³÷íó ºäí³ñòü.

Ñï³ëüí³ñòü òåðèòîð³¿ äåðæàâè
Ðóñü áóëà äóæå óìîâíîþ. Íà ï³êó
ñâîãî ³ñíóâàííÿ âîíà ÿâëÿëà ñî-
áîþ êîíãëîìåðàò ð³çíèõ ïëåìåí
³ íàðîä³â, çíà÷íà ÷àñòèíà ç ÿêèõ
íàâ³òü íå áóëè ñëîâ’ÿíñüêèìè –
òþðêè, ÷óäü, æìóäü, âåñü, ìóðî-
ìà, ìîðäâà (òåðèòîð³ÿ ñó÷àñíî¿
Ðîñ³¿). Äî òîãî æ âåëè÷åçí³ ïðîñ-
òîðè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ ³ìïåð³¿ áó-
ëè çàñåëåí³ íåð³âíîì³ðíî ³ ÷àñòî
ðîçä³ëÿëèñÿ ïðèðîäíèìè ïå-
ðåøêîäàìè – ë³ñàìè òà áîëîòà-
ìè, ÿê³ â òîé ÷àñ, çà â³äñóòíîñò³
ñïîëó÷åííÿ òà òðàíñïîðòíèõ çà-
ñîá³â, ñòàâàëè ôàêòè÷íî íåçäî-
ëàííèìè ïåðåøêîäàìè.

Çðîçóì³ëî, ùî çà òàêèõ óìîâ
ëèøå ïðàâëÿ÷à âåðõ³âêà ìîãëà
óÿâëÿòè òåðèòîð³àëüíó ºäí³ñòü
äåðæàâè. Çâè÷àéí³ æ ìåøêàíö³
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, íàïðèêëàä,
ñëîâ’ÿíè Íàääí³ïðÿíùèíè òà
Ïñêîâùèíè íàâðÿä ÷è íàâ³òü
çäîãàäóâàëèñÿ ïðî ³ñíóâàííÿ
îäíå îäíîãî, à íå òå, ùî óñâ³äîì-
ëþâàëè ñâîþ ñïîð³äíåí³ñòü ÷è ã³-
ïîòåòè÷íó ìåíòàëüíó áëèçüê³ñòü.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ìîâè, òî ä³éñíî
íà âñ³é òåðèòîð³¿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ ³ñ-
íóâàëà ºäèíà (õî÷ ³ ç ëîêàëüíèìè
îñîáëèâîñòÿìè) äàâíüîêè¿âñüêà
ïèñåìíî-ë³òåðàòóðíà ìîâà. Ïàðà-
ëåëüíî ç íåþ ôóíêö³îíóâàëà öåð-

êîâíîñëîâ’ÿíñüêà. Öå áóëè îô³-
ö³éí³ ìîâè öåðêîâíî¿ ³ ñâ³òñüêî¿
âëàäè, êóëüòóðè òà îñâ³òè. Öå áóëè
ìîâè êíèæí³, ïðîòå íå ðîçìîâí³.
Äëÿ ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íàñå-
ëåííÿ âîíè áóëè ÷óæèìè òà øòó÷-
íèìè, íèìè íå êîðèñòóâàëèñÿ â
ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. Âçàãàë³ äëÿ
ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ áóëà òèïîâîþ ñè-
òóàö³ÿ, êîëè ìîâà ïèñåìíà çíà÷-
íî ðîçõîäèëàñÿ ç æèâîþ ðîçìîâ-
íîþ. À îò ºäèíî¿ ðîçìîâíî¿ ìîâè
íà âñ³é òåðèòîð³¿ Ðóñ³ í³êîëè íå
³ñíóâàëî. Ïåðåêîíëèâî ñâ³ä÷àòü
ïðî öå ÷èñëåíí³ ä³àëåêòí³ îñîáëè-
âîñò³, ÿê³ â³äáèëèñÿ ó ïèñåìíèõ
ïàì’ÿòêàõ ð³çíèõ ðåã³îí³â Ðóñ³,
íàïèñàíèõ «îô³ö³éíèìè» ë³òåðà-
òóðíèìè ìîâàìè. 

Òîæ âèõîäèòü, ùî íàñåëåííÿ
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³ íå áóëî ºäèíîþ
äàâíüîðóñüêîþ íàðîäí³ñòþ, à
ñêëàäàëîñÿ ç áàãàòüîõ åòí³÷íèõ
ãðóï, îá’ºäíàíèõ â îäí³é äåðæà-
â³.

Â òîé æå ÷àñ ñë³ä çâåðíóòè
óâàãó, ùî åòí³÷í³ ïðîöåñè íà ï³â-
äí³ Ðóñ³ â³äáóâàëèñÿ íàáàãàòî
øâèäøå, í³æ íà ï³âíî÷³. Òàê, ìîæ-
íà ñòâåðäæóâàòè, ùî íà ê³íåöü
12 ñò. åòí³÷íà êóëüòóðà ïðàóêðà¿í-
ö³â ôàêòè÷íî ñòàíîâèëà ö³ë³ñ-
í³ñòü. Òå ñàìå ìîæíà ñêàçàòè é
ïðî ìîâó. Ñàìå ðóá³æ Õ²-Õ²² ñò.
â÷åí³ óìîâíî íàçèâàþòü ÷àñîì
çàâåðøåííÿ ôîðìóâàííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ ìîâè. Âèçíà÷àºòüñÿ öå øëÿ-

Ñàìå óêðà¿íö³ âèñòóïè-
ëè äåðæàâîòâîð÷èì 

åòíîñîì ïåðâ³ñíî¿ Ðóñ³,
îòæå, ïî ïðàâó ìàþòü
ââàæàòèñÿ ¿ ¿ ïðÿìèìè

íàùàäêàìè òà 
ñïàäêîºìöÿìè
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õîì ïîøóêó ó ïèñåìíèõ ïàì’ÿò-
êàõ, ùî ä³éøëè äî íàñ, ïðîÿâ³â
æèâî¿ ðîçìîâíî¿ ìîâè, ùîäåííî
âæèâàíî¿ íàñåëåííÿì â ò³ ÷àñè.
Ð³÷ ó òîìó, ùî êíèãè ïèñàëè îäí³-
ºþ ç îô³ö³éíèõ ìîâ – öåðêîâíîñ-
ëîâ’ÿíñüêîþ àáî äàâíüîêè¿â-
ñüêîþ. Ïèñàòè íàðîäíîþ ìîâîþ
áóëî íåïðèïóñòèìî òà ââàæàëîñÿ
ïîãàíèì òîíîì. Òà âñ³ ìè – ëþäè,
à ëþäÿì âëàñòèâî ïîìèëÿòèñÿ.
Ñàìå ïîìèëêè, ÿêèõ ïðèïóñêàëè-
ñÿ äàâíüîðóñüê³ êíèæíèêè ÷åðåç
òå, ùî ðîçìîâíà ìîâà áóëà äëÿ
íèõ íàñò³ëüêè ïðèðîäíîþ, ùî ¿ ¿
ïðîíèêíåííÿ â òåêñòè âîíè íàâ³òü
íå ïîì³÷àëè, äàþòü ìîæëèâ³ñòü
ïðîñòåæèòè åòàïè ñòàíîâëåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè. 

À òàêèõ ïîìèëîê ñîòí³ â öåð-
êîâíîñëîâ’ÿíñüêèõ òåêñòàõ, ùî
ä³éøëè äî íàñ, ïî÷èíàþ÷è ç äðó-
ãî¿ ïîëîâèíè Õ² ñò. (Îñòðîìèðîâå
ªâàíãåë³º 1056 – 1057, Çá³ðíèêè
Ñâÿòîñëàâà 1073 ³ 1076, Àðõàí-
ãåëüñüêå ªâàíãåë³º 1072 òà ³í.) òà
òâîðàõ, íàïèñàíèõ äàâíüîðóñü-
êîþ ìîâîþ (íàïðèêëàä, «Ñëîâî
ïðî ²ãîð³â ïîõ³ä», Õ²² ñò.). Âîíè ïå-
ðåêîíëèâî äåìîíñòðóþòü, ùî òàê³
òèïîâ³ äëÿ ñó÷àñíîãî óêðà¿íöÿ
ðèñè ð³äíî¿ ìîâè, ÿê ñóòî óêðà¿í-
ñüê³ çâóêè [´], [è], [³], çàê³í÷åííÿ –
îâ³, -åâ³ (-ºâ³) â äàâàëüíîìó â³ä-
ì³íêó ³ìåííèê³â ÷îëîâ³÷îãî ðîäó,

êëè÷íèé â³äì³íîê ³ìåííèê³â, ôîð-
ìè ä³ºñë³â òåïåð³øíüîãî ÷àñó ç
ì’ÿêèì çàê³í÷åííÿì -òü, à òàêîæ
áàãàòî ³íøèõ ðèñ áóëè ö³ëêîì
çâè÷íèìè ³ äëÿ ïðàóêðà¿íöÿ ÷àñ³â
Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³. Çàâåðøàëüíèì æå
åòàïîì ôîðìóâàííÿ ìîâè â÷åí³
ââàæàþòü ñòàá³ë³çàö³þ ñèñòåìè
ãîëîñíèõ çâóê³â, ÿêà íà óêðà¿í-
ñüêèõ çåìëÿõ çàâåðøèëàñÿ äî
ïî÷àòêó Õ²² ñò.

Çîâñ³ì ³íàêøå â³äáóâàëîñÿ
ñòàíîâëåííÿ ³íøèõ ñõ³äíîñëîâ’ÿí-
ñüêèõ íàðîä³â.

Îñîáëèâ³ñòü íàðîäæåííÿ á³ëî-
ðóñüêîãî åòíîñó ïîëÿãàº â òîìó,
ùî â³í ñôîðìóâàâñÿ íà áàëòñüêî-
ìó ñóáñòðàò³, àäæå ñëîâ’ÿíñüêå
íàñåëåííÿ êðèâè÷³â, äðåãîâè÷³â ³
÷àñòêîâî ðàäèìè÷³â áóëî ïðè-
éøëèì. Âîíè îñ³ëè íà òåðèòîð³¿

íèí³øíüî¿ Á³ëîðóñ³, äå ñïîêîíâ³êó
æèëè áàëòè – ïðåäêè ëèòîâö³â òà
ëàòèø³â. Áåçïîñåðåäí³ì æå îñå-
ðåäêîì âèíèêíåííÿ ³ ðîçâèòêó
á³ëîðóñüêî¿ íàðîäíîñò³ òà äåð-
æàâíîñò³ ââàæàþòüñÿ Ïîëîöüêå
êíÿç³âñòâî, ÿêå ïðî³ñíóâàëî ç Õ
äî Õ²²² ñò.

Íàéñêëàäí³øå â³äáóâàëîñÿ
ñòàíîâëåííÿ íàéìîëîäøîãî ñõ³ä-
íîñëîâ’ÿíñüêîãî åòíîñó – ðîñ³é-
ñüêîãî. Òóò òàêîæ â³ä÷óâàâñÿ
ñèëüíèé âïëèâ íåñëîâ’ÿíñüêîãî
íàñåëåííÿ – ô³íî-óãð³â òà áàëò³â.
×åðåç ñòðîêàòèé åòí³÷íèé ñêëàä
ïðîöåñ îá’ºäíàííÿ ð³çíèõ ïëåìåí
â³äáóâàâñÿ äóæå ïîâ³ëüíî, à
çâ’ÿçîê ³ç öåíòðîì Ðóñ³ – äàëå-
êîþ Íàääí³ïðÿíùèíîþ, â³ää³ëå-
íîþ íåõ³äíèìè õàùàìè ìàéæå íå
â³ä÷óâàâñÿ. Çàâîþâàííÿ Çàë³ññÿ

(òàê íàçèâàëè Ï³âí³÷íî-Ñõ³äíó
Ðóñü ÷åðåç â³äîêðåìëåííÿ ë³ñàìè
â³ä öåíòðó äåðæàâè) ìîíãîëî-òà-
òàðàìè 1238 ð. òà ïîäàëüøà âëàäà
Îðäè ñïðè÷èíèëè ïîãëèáëåííÿ
êóëüòóðíèõ ðîçá³æíîñòåé òà ôîð-
ìóâàííÿ â íàñåëåííÿ öèõ òåðèòî-
ð³é ñïåöèô³÷íîãî ñâ³òîñïðèéíÿò-
òÿ â ïîð³âíÿíí³ ç ï³âäåííèìè ðó-
ñàìè – óêðà¿íöÿìè. Îòæå ðîñ³é-
ñüêà íàðîäí³ñòü, ÷àñ ôîðìóâàííÿ
ÿêî¿ ðîçòÿãíóâñÿ ç 12 äî 15 ñò.,
ïîñòàëà äàëåêî çà ìåæàìè ïåð-
â³ñíî¿ Ðóñ³ é ìàëà ç íåþ îïîñå-
ðåäêîâàíèé çâ’ÿçîê, ÿêèé îáìå-
æóâàâñÿ òèì, ùî ö³ çåìë³ ïåâíèé
÷àñ âõîäèëè äî ºäèíîãî äåðæàâ-
íîãî óòâîðåííÿ, íà âñ³é òåðèòîð³¿
ÿêîãî ïàíóâàëî õðèñòèÿíñòâî ç
áàãàòüìà óêðà¿íñüêèìè îñîáëè-
âîñòÿìè.

Чому це важливо?
Ïî³íôîðìîâàíèé – çíà÷èòü

îçáðîºíèé! Öåé âèñë³â ÿêíàéêðà-
ùå â³ääçåðêàëþº ñòàâëåííÿ äî
òàêèõ ñêëàäíèõ ïðîáëåì, ÿê ïî-
õîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà
éîãî ìîâè. 

²ñòîð³ÿ êîæíîãî íàðîäó ì³ñ-
òèòü áåçë³÷ ÿê ãàíåáíèõ, òàê ãåðî-
¿÷íèõ ñòîð³íîê. Çð³ë³ñòü ñóñï³ëü-
ñòâà â òîìó é ïîëÿãàº, ùî âîíî
ìàº áàæàííÿ çíàòè é óñâ³äîìëþ-
âàòè âëàñíó ³ñòîð³þ, à òàêîæ ìàº
ñì³ëèâ³ñòü ïðèéìàòè ³ ïîçèòèâí³, ³
íåãàòèâí³ ¿ ¿ åï³çîäè. Ñàìå òàê³
çíàííÿ óáåçïå÷óþòü ñóñï³ëüñòâî
â³ä ñïðîá ìàí³ïóëÿö³é ç áîêó ïî-
ë³òè÷íèõ ñèë ÿê âñåðåäèí³ êðà¿íè,
òàê ³ ïîçà ¿ ¿ ìåæàìè. 

Îêñàíà ÎÂÑ²ÞÊ






